
Kortsvarsoppgave - IIC/D forskerlinje 2016 – ortopedi 

(studentversjon)  

Laget av Adalsteinn Odinsson 

10 poeng 

En 70 år gammel kvinne kommer til akuttmottaket etter at hun snublet i en matte på baderomsgulvet 

hjemme. Hun landet på venstre side og fikk traume mot venstre hofte. Hun rakk å strekke ut venstre 

arm og tok dermed en del av belastningen ved fallet på strak arm. Hun ble liggende på gulvet og kunne 

ikke reise seg på grunn av sterke smerter i venstre hofte og venstre håndledd. Heldigvis ble hun funnet 

kort tid senere av hjemmehjelpen, og hun ble brakt til sykehus med ambulanse. 

 

Deloppgave 1 (2 poeng) 

Hva er de to mest sannsynlige diagnosene?  (1 poeng)  

Hvordan kommer du nærmere diagnosene? (1 poeng) 

 

Deloppgave 2 (2 poeng) 

Beskriv klassifikasjonssystemet for den mest sannsynlige diagnosen i:  

A. Hofteområdet (1 poeng) 

B. Håndleddsområdet (1 poeng) 

 

Deloppgave 3 (4 poeng) 

Se på de vedlagte røntgenbildene av hofte og håndledd. 

Hva er behandlingen for skaden i: 

A. Hoften.  Beskriv både primær frakturbehandling og etterbehandling. (2 poeng) 

B. Håndleddet. Beskriv både konservativ behandling og operativ behandling. (2 poeng) 

 

Deloppgave 4 (2 poeng) 

Hva er den mest sannsynlige underliggende årsaken til at denne 70 år gamle kvinnen får slike frakturer 

etter en lavenergiskade? (1 poeng)  

Hvordan kan en slik underliggende tilstand behandles? Det kreves minst fire riktige svar for å få full 

skåre. (1 poeng) 



  
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kortsvarsoppgave - IIC/D forskerlinje 2016 –               

endokrinologi (studentversjon)  

 

Laget av Marit Rokne Bjørgaas 

10 poeng 

 

Vekttap – utredning og behandling 

En 36 år gammel kvinne oppsøker deg på legekontoret der du jobber som turnuslegevikar. 

Hun er tidligere frisk, har aldri røkt og bruker ingen faste medikamenter. Det er ingen 

spesielle sykdommer i hennes nære familie. I løpet av de siste 3-4 månedene har hun gått 

ned i vekt ca. 6 kg tross vanlig matinntak.  Hun plages også med svimmelhet og 

varmeintoleranse.  Hun har normal og regelmessig menstruasjon.  

1. Hvilke symptomer bør man spørre om for å komme nærmere en diagnose? (nevn minst 4 

symptomer) (2 poeng)? 

Pasienten har blodtrykk 100/50, puls 94, regelmessig. Hun virker afebril (temperaturen blir 

ikke målt), og hun har ingen dyspnoe. EKG viser rask sinusrytme, for øvrig uten patologi. Det 

er normale respirasjonslyder over lungene, ingen bilyd over hjertet, og det er ingen sikker 

palpasjonsømhet eller palpable oppfylninger ved undersøkelse av abdomen.  Du palperer et 

lite, symmetrisk struma (pasienten angir ingen palpasjonsømhet), og du legger merke til at 

pasientens hud er varm og klam. Pasienten sier at hun plages med hjertebank om natta og 

opplyser at hun ikke har hatt feber, magesmerter eller diaré. 

2. Hva er den mest sannsynlige foreløpige diagnosen (1 poeng) (K2)? 
 

Du tar en del blodprøver og får svar på blodprøvene etter 3 dager. Disse viser bl.a.: 

 Verdi Referanseverdi 

Fritt tyroksin (FT4) 42.0 pmol/l 12,0 - 22,0 pmol/l 

Fritt trijodthyronin (FT3) 15.3 pmol/L  

 

3,9 - 6,7 pmol/L  

 

Thyreoideastimulerende hormon (TSH) <0.01 MIE/L 0.5-3.6  mIE/L 

TSH-reseptor antistoff (TRAS) 20.1 IU/L < 1,5 IU/L  

 



3. Hva er diagnosen? (1 poeng) 
 

4. Hvilke to medikamenter vil du starte med hos denne pasienten, og hvorfor? (2 poeng)  

 

Ved kontroll etter en måned er pasienten i bedre form. Stoffskifteprøvene er nærmest 

normalisert, og hun har ingen medikamentbivirkninger.   

Ved kontroll en måned senere er stoffskifteprøvene fortsatt nær normale, men hun er 

økende svimmel, har tiltakende dårlig matlyst, og hun føler seg kvalm og slapp.  Blodtrykket 

er nå 90/55 og pulsen er 70/min, regelmessig. Huden er ikke lenger klam og varm. 

Ansiktsfargen er brunere enn forventet (ut fra årstiden). Orienterende blodprøver viser 

normal hematologi (hemoglobin, leukocytter, trombocytter), lav C-reaktivt protein (CRP), 

normal senkningsreaksjon (SR), normal lever- og nyrefunksjon.  Hun ønsker sykmelding fordi 

hun føler seg kraftløs og svimmel.  

5. Hvilken annen sykdom mistenker du at hun kan ha fått, og hvilke to enkelt-blodprøver (ikke 

tatt i serie) kan avklare om din mistanke er riktig? (2 poeng) 

 

6. Hvordan behandles denne sykdommen medikamentelt? Angi både akuttbehandling (ved 

alvorlig sykdomstilstand og behov for sykehusinnleggelse) og hva som er den vanligste 

vedlikeholdsbehandlingen ved denne sykdommen.  (2 poeng)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kortsvarsoppgave - IIC/D forskerlinje 2016 – 

bildediagnostikk (studentversjon)  

 

Laget av Erik M. Berntsen 

10 poeng 

 

Urinveiskonkrement og nyfødtundersøkelse 

I allmennpraksis kommer det til svangerskapskontroll i uke 24 en 35 år gammel gravid kvinne 

og hennes 40 år gamle mann. Ingen av dem har noen tidligere sykdommer og ingen av dem 

bruker noen medisiner. Svangerskapskontrollen er normal, men på slutten av konsultasjonen 

forteller mannen om klassiske symptomer på nyrestein. Du henviser ham til en CT-

undersøkelse av urinveiene for påvisning av eventuelle urinveiskonkrementer («stein-CT»).    

I prosedyren til CT-undersøkelsen står det at den skal gjøres som følger: «Uten intravenøs 

kontrast, med lavdose og med pasienten i bukleie. 

7. Hvorfor utføres CT undersøkelsen uten intravenøs kontrast (1 poeng) og hvorfor gjøres 

den med lavdose (lav dose stråling)" (1 poeng)? (svar kort) 

 

8. Hvorfor legger man pasienten i bukleie (svar kort)? (2 poeng) 

Ved CT undersøkelsen man følgende funn, eksemplifisert ved bildene vist under (disse 

bildene er fra 3 forskjellige pasienter med 3 ulike modaliteter).  

Bilde 1: 

 



   Bilde 2: 

 

 

Bilde 3: 

 

 

3. Hvilket funn viser bildene (1 poeng) og hvilken modalitet er brukt til å lage hvilket 

bilde (1 poeng)?  

6 uker senere fødes parets barn prematurt. Fødselen er uproblematisk og barnet har det fint 

like etter fødselen. Etter 6 timer får barnet påfallende skjelvinger, og det bestilles en akutt 

cerebral ultralyd. Undersøkelsen viser et høyekkogent område på 9 mm ved høyre forhorn. 

 

 

 



         Bilde 4 & 5: 

 

 

4. Hvilket funn foreligger og gir opphavet til det høyekkogene signalet (svar kort)       

(1 poeng)?                                                                                                                          

Hvilke(n) komplikasjon(er) kan oppstå i månedene etter fødselen som man kan 

oppdage med nye ultralydundersøkelser av barnets hjerne (1 poeng)? 

 

5. Hvilke fordeler har ultralyd sammenlignet med andre modaliteter? Nevn minst 4 

fordeler.  (2 poeng) 

  

 



Kortsvarsoppgave - IIC/D forskerlinje 2016 – mikrobiologi 

(studentversjon)  

 

Laget av Kåre Bergh og Svein Arne Nordbø 

10 poeng 

 

Trafikkulykke i Afrika 

En 35 år gammel mann, norsk statsborger av afrikansk opprinnelse, ble utsatt for 

trafikkulykke (multitraume) 2 dager etter ankomst til Afrika. Han ble hjemsendt til Norge 

med store brudd- og sårskader etter kortvarig opphold (3 døgn) på lokalt sykehus.  

Ved ankomst norsk sykehus tas det blodprøve til HIV og hepatitt-analyser med følgende 

resultater: HIV-combotest (screening): grenseverdi, anti-HCV: negativ, HBsAg: negativ, anti-

HBcore: positiv, anti-HBs: negativ. 

1 Hvordan vil du tolke disse resultatene? (2 poeng)   

 

2 Hvilke tilleggsundersøkelser er aktuelle for å avklare smittestatus? (2 poeng) 

Noen dager etter ankomst til det norske sykehuset ses rubor og sekresjon fra operasjons-

såret i venstre legg. Prøve herfra viser rikelig vekst av Staphylococcus aureus som ved 

resistensundersøkelse er resistent for penicillin G og oksa-/kloksa-/dikloksacillin. 

3 Hva kalles denne typen antibiotikaresistens hos Staphylococcus aureus, og hva er 

resistensmekanismen? (2 poeng) 

 

4 I prøve tatt fra urinkateteret vokser 105 CFU/ml av Escherichia coli. Hvilke to metoder er 

de viktigste i bruk ved laboratoriet for resistensbestemmelse av E.coli-isolatet? Beskriv 

kort prinsippet for metodene. (2 poeng) 

 

5 E.coli-stammen viser seg å være resistent for cefotaksim og ceftriakson (3. generasjons 

cefalosporiner) samt for imipenem og meropenem (karbapenemer). Hva kalles denne 

typen resistensforhold hos E.coli, og hva er resistensmekanismen? (2 poeng) 

 


