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Som helsestasjonslege, undersøker du en 2 måneder gammel gutt som har en spent hevelse i høyre
side av pungen. Du finner at hevelsen er gjennomskinnelig for lys og oppfatter tilstanden
som vannbrokk.  
Hva bør du gjøre med dette? 

A Du sender gutten til ultralydundersøkelse for å bekrefte diagnosen.
B Du henviser gutten til barnekirurg snarest mulig for operasjon.
C Du forklarer at dette sannsynligvis blir bra av seg selv.
D Du rekvirerer ultralydveiledet tapping av væsken for å unngå trykkskade av testikkelen.
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En 2 år gammel gutt har vært forkjølet i en uke. For to dager siden fikk han høy feber og siden har han
vært høyfebril, slapp og sovet mye, men drikker bra. På legekontoret er han slapp, men våken og gir
god kontakt, temp 39.7C. Han har takypnø, ikke inndragninger, kapillær fylningstid 1-2 sekunder
(sentralt), puls 155/minutt (ref: 95-140/minutt). Over lungene er det svekket respirasjonslyd over høyre
lunges bakflate. CRP 200 mg/L (ref: < 5 mg/L). Mor forteller at han tidligere har vært frisk og har fått
alle vaksiner i det norske vaksinasjonsprogram.
Hvilken mikrobe er mest sannsynlig årsak til den aktuelle sykdommen?

A Streptococcus pyogenes
B Streptococcus pneumoniae
C Streptococcus agalactiae
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Et barn med medfødt hjertefeil skal trekke ei tann.
Ved hvilken type hjertefeil bør man da gi endokardittprofylakse?

A Fallots tetrade som er reparert med kunstig klaff.
B Ventrikkel septum defekt som venter på innleggelse til operasjon.
C Medfødt aortastenose som foreløpig ikke er operert.
D Persisterende ductus arteriosus som ikke er lukket kirurgisk ennå.
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Petter (4 år) har nylig blitt behandlet med peroral antibiotika for en tarminfeksjon etter at fastlegen fikk
resultatet av fæcesundersøkelser fra mikrobiologisk laboratorium.
Hvilken tarminfeksjon er mest sannsynlig basert på behandlingen som Petter fikk?

A Giardia lamblia
B Campylobacter jejuni
C Salmonella enteritidis
D Escherichia coli
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Per er 3 år og kommer med sine foreldre på legekontoret. Gutten ble født til rett tid, men fødselen var
komplisert, og han lå to til tre dager på nyfødt intensivenhet. Fødselsvekt 4500 gram, lengde 54 cm og
hodeomkrets 36 cm. Foreldrene er bekymret fordi han i den senere tid er begynt å streve med ting han
har klart før, som for eksempel å reise seg opp når han sitter på gulvet. Ved undersøkelsen finner du at
han har velutviklet muskulatur, spesielt i leggene, men senerefleksene er vanskelig å utløse. Når han
reiser seg fra gulvet, støtter han seg med hendene på lårene. Han gir god kontakt, og språklig virker
han aldersadekvat, men han strever med å løpe og å gå i trapper.
 Hva er den mest sannsynlige diagnosen?  

A Perifer nevropati
B Spinal muskelatrofi type I
C Cerebral parese
D Duchenne’s muskeldystrofi
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6
Foreldrene til Anja på 8 måneder kommer til deg som helsestasjonslege fordi de har observert
episoder av få sekunders varighet hvor hun plutselig blir stiv i kroppen og fjern i blikket. Anfallene
kommer i serier, og hun kan ha flere slike episoder på samme dag. Innimellom anfallene er hun som
hun pleier.  
Hvordan skal slike anfall best håndteres?

A Du avtaler ny kontroll på helsestasjonen om tre uker og ber foreldrene i mellomtiden føre
anfallskjema.

B Du ber foreldrene bestille time for jenta hos fastlegen og ber foreldrene i mellomtiden føre
anfallskjema.

C Du sørger for innleggelse av jenta samme dag i barneavdeling.
D Du henviser jenta til barn poliklinikk og i mellomtiden ber du foreldrene føre anfallskjema.
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En gutt fødes prematurt med gestasjonsalder 28 uker. Kort etter fødselen puster barnet fort, har
inndragninger og lager gryntende lyder. Oksygenmetningen er ca 60% når barnet puster romluft.
Barnet legges på CPAP med 50% oksygen, men til tross for dette har han dype inndragninger og
metning på 88% etter en halv time.
Hva bør neste behandlingstiltak være?

A Steroider
B Racemisk adrenalin
C Surfactant
D Antibiotika
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I distriktsturnus undersøker du en 10 år gammel gutt med hodepine. Han har hatt episoder med
hodepine til og fra siste 6 måneder, men med økende hyppighet. Han har ved noen anledninger vekket
foreldrene om natten og klaget over hodepine. Det har vært lite skolefravær på grunn av hodepinen i
denne perioden, men han har vært hjemme fra skolen ved noen anledninger. Hodepinen forsvinner
gjerne utover dagen. Ved klinisk undersøkelse er pasienten afebril, du finner normale forhold i luftveier,
normalt over hjerte, lunger og abdomen. Upåfallende orienterende nevrologisk status.
Hvilken av følgende diagnoser passer best med denne beskrivelsen?

A Tensjonshodepine
B Encefalitt
C Migrene
D Tumor cerebri
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Helsesøster ønsker å diskutere med deg som helsestasjonslege, ei jente på 14 år som ikke har fått
menstruasjon, men som begynte med brystutvikling knapt 11 år gammel. Jenta er i Tanner stadium 2-3
(både bryst (B) og pubes (P)), opplever seg frisk, og foreldrene er ikke bekymret. Mor fikk menarche
14 år gammel, far kom i stemmeskiftet 15 år gammel.
Bør denne jenta utredes? Angi mest riktig svar.

A Nei. Farten på pubertetsutvikling viser stor interindividuell variasjon, og uten kliniske plager
er utredning ikke indisert.

B Nei. Begge foreldrene var litt sene i pubertet, og jenta følger deres utviklingsmønster.
C Ja. Manglende menarche etter fylte 14 år er patologisk og skal utredes.
D Ja. Puberteten har progrediert for sakte, og hun bør utredes for tilgrunnliggende sykdom.
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10
Lina fikk barneleddgikt for ett år siden. Ved screeningkontroll i dag finner øyelegen multiple presipitater
i begge øyne. Lina har ikke hatt symptomer fra øynene før kontrollen. Øyelegen sier at siden hennes
leddgiktstype har høy risiko for kronisk uveitt, er dette dessverre ikke helt overraskende.
Hva slags sykdomskarakteristika har Lina mest sannsynlig?

A Lina er 10 år og har en entesittassosiert barneleddgikt.
B Lina er 5 år og har en systemisk barneleddgikt.
C Lina er 3 år og har en oligoartikulær barneleddgikt.
D Lina er 13 år og har en polyartikulær RF positiv barneleddgikt.
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Fem års overlevelse ved endometriekreft i Norge er cirka:

A 70%
B 40%
C 50%
D 80%
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Andelen endometrioid karsinom som histologisk type ved endometriekreft:

A 10%
B 80%
C 30%
D 60%
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Inga på 47 år har hatt kobberspiral siden siste fødsel for 15 år siden. Den har vært skiftet regelmessig,
siste oppsatt for 5 år siden. Hun har nå i en måned hatt diffuse underlivssmerter og svake
intermenstruelle blødninger.
Hva vil du som fastlege foreta deg?

A Gi henne gestagen i 12 dager per syklus for å regulere blødningen
B Ta blodprøve med CRP og leukocytter på mistanke om infeksjon
C Fjerne hennes kobberspiral og i stedet gi henne en hormonspiral
D Ta hormonprøver for å se om hun er i overgangsalderen
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Hva vil man redusere risikoen for ved å gi østrogen i kombinasjon med gestagen i behandling
av klimakterie plager? 

A Livmorhalskreft
B Brystkreft
C Ovarialkreft
D Endometriekreft
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Viktigste spredningsform i primærsituasjonen ved eggstokkreft:

A Iatrogent (kirurgisk kontaminering)
B Transperitonealt
C Hematogent
D Lymfogent
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En 35 år gammel kvinne henvender seg til deg på allmennlegekontoret på grunn av svært kraftige
menstruasjonsblødninger. Kvinnen har født 3 barn og har ikke ønske om flere. Hun har mellom
fødslene brukt p-piller, men bruker for tiden ingen hormonelle prevensjonsmidler da hun mener hun
ikke tåler noen form for hormoner. Det er normale funn  ved den gynekologisk undersøkelsen som du
gjør. Du har tatt blodprøver som viser en Hb på 11,5 (ref. 11,7-15,3 g/dL). Kvinnen har en BMI på 29.
Hvordan vil du i første omgang prøve å hjelpe denne kvinnen?

A Foreslå å prøve en hormonspiral
B Henvise til spesialist med tanke på å få utført endometrieablasjon
C Forskrive jerntabletter/mikstur og oppfordre til fysisk aktivitet
D Foreslå å prøve en kobberspiral 
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En førstegangs gravid kvinne har blodtype A RhD neg. Ved fødselen tas blodprøve fra navlesnoren.
Svaret er 0 RhD pos.
Hva er den riktige konklusjonen?

A Barnet trenger lysbehandling
B Mor skal ha Anti-D gammaglobulin i.m.
C I neste svangerskap må barnet følges med ultralyd
D Barnet skal ha Anti-D gammaglobulin i.m.
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67 år gammel kvinne oppsøker sin primærlege da hun det siste 3/4 året har kjent press/nedtrykk i
bekkenet, og følelsen av at "noe" kommer ut av skjeden. Har periodevis følelse av ikke få tømt
urinblæren ordentlig. Behandlet for urinveisinfeksjon to ganger i løpet av de siste seks måneder. Har
ikke hatt vaginalblødning. Hun har kjent en "kul" i skjedeåpningen og er redd det kan være en svulst. 
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Bartholincyste
B Cystocele
C Rectocele
D Tumor i vulva
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45 år gammel kvinne, tidligere firsk. Hun oppsøker primærlegen pga at hun det siste året har fått
kraftige, langvarige menstruasjonsblødninger. Regelmessige intervaller (ca 4 uker). Ved gyn.us.
palperes en mobil, forstørret uterus som når 3 fingerbredder nedenfor umbilicus.
Det tas følgende blodprøver:
Hb 12,5 g/dL (11,5-15,0)
Ferritin 3 mikrogram/L (10-110)
FSH 9 IE/L (premenopausalt <20, postmenopausalt >20)
Østradiol 0,4 nmol/L (premenopausalt 0,15-0,75, postmenopausalt 0,08-0,11)
Hva er den mest sannsynlige diagnosen? 

A Endometriecancer
B Klimakterium
C Myoma uteri
D Anovulatoriske blødninger
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Du er turnuslege i allmennpraksis og oppsøkes av en mor med datter, 13 år, som tidligere har vært
frisk, snill og flink på skolen. De siste 3-4 månedene har hun vært svært irritabel, gått ned 15 kg i vekt,
har ikke villet spise middag med familien, og trener på rommet om kveldene. Mor har ikke sett at hun
kaster opp. Jenta har hatt et par menstruasjonsblødninger, men ikke de siste 3 månedene. Hun ønsker
ikke å snakke med deg, sier hun er frisk, at det ikke er farlig for henne å gå ned i vekt for hun har tykke
lår. Ved undersøkelse: Høyde 160cm, vekt 36 kg (2 kg under 2,5 percentilen, BMI 14), BT 100/70, puls
55, blodsukker 5, Hb 13. Du velger å gi kostråd med hyppige kontroller. Etter 3 mndr med svingende
forløp ønsker mor innleggelse, mens jenta selv nekter. Nå er hun 35 kg, puls og blodtrykk uendret,
men psykisk er hun mer avvikende: Stirrer på deg med et tomt blikk, er mimikkløs, og du lurer på om
hun er hørsels-hallusinert. Du vurderer det nødvendig å legge henne inn i barne- og
ungdomspsykiatrisk avdeling.  
Hvilken lovparagraf er riktigst å bruke for innleggelse?

A §3.3 i Psykisk helsevernloven
B §3.2 i Psykisk helsevernloven
C §2.1 i Psykisk helsevernloven
D Nødrett (§47 i Straffeloven)
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I allmennpraksis kan legen samarbeide med andre instanser for å ivareta barn og unges psykiske
helse. 
 Hvilke av følgende instanser vil legen vanligvis samarbeide med for et barn med Hyperkinetisk
forstyrrelse (ADHD)?

A Pedagogisk-psykologisk tjeneste
B Barnevernet
C Helsesøster
D Kommunalt rusteam
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Foreldrene til en 15 år gammel gutt kommer på legekontoret og forteller at politiet har tatt sønnen for
hasjbruk. På rommet hans har de funnet brukerutstyr. Gutten har alltid vært urolig og hatt
konsentrasjonsvansker, i 10.klasse har det vært mye fravær fra skolen, han har kommet seint hjem om
kveldene og har kranglet mye med foreldrene.
Hva gjør du som fastlege?

A Setter familien i kontakt med barnevernet for plassering i institusjon
B Initierer møte med foreldre, politi og barnevern for å drøfte tiltak
C Roer foreldrene og gir gutten time til samtale innen 3 uker
D Henviser gutten til ungdomsrusteam på sykehuset
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EMDR eller «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» er en evidensbasert traumefokusert
behandlingsmetode som også brukes for barn og ungdom.
Hvordan gjennomføres denne behandlingen?

A Pasienten lærer å slappe av gjennom pusteteknikker og forestiller seg en tidligere opplevd positiv
emosjonell situasjon. Deretter løser en opp muskelspenninger i ulike deler av kroppen.
Avspenningsteknikkene utløser raske øyebevegelser.

B Pasienten lærer å slappe av gjennom pusteteknikker og forestiller seg en tidligere opplevd positiv
emosjonell situasjon. Pasienten blir bedt om å følge terapeutens hånd med øynene (eller
pasienten stimuleres auditivt eller taktilt) mens den føres frem og tilbake i synsfeltet.

C En gjennomgår pasientens opplevde traume, de tanker og emosjoner som følger med, og hvor
dette manifesterer seg i kroppen. Pasienten blir bedt om å følge terapeutens hånd med øynene
(eller pasienten stimuleres auditivt eller taktilt) mens den føres frem og tilbake i synsfeltet.

D En gjennomgår pasientens opplevde traume, de tanker og emosjoner som følger med, og hvor
dette manifesterer seg i kroppen. Når pasienten forteller om det gjennomgåtte traumet fører dette
til raske øyebevegelser og han/hun klarer å slappe av.

000015693abe30bae9
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Jente 4 år kommer på helsestasjonen med sin mor. Jenta er adoptert fra et land i Latin Amerika, og
bodde på barnehjem til hun kom til Norge 2 år og 5 måneder gammel. Hun er svært åpen, nysgjerrig
og aktiv på helsestasjonen, og undersøker umiddelbart alle lekene i rommet. Hun reagerer lite når mor
må gå på do, og hun kommer veldig nær deg for å spørre om utstyret du har på pulten. Mor forteller at
jenta er svært aktiv, hun må passes på uansett hvor de er, og at hun strever sosialt i barnehagen.
Hvilken forstyrrelse kan denne jenta ha, og hva vil du gjøre videre for å vurdere dette?

A Beskrivelsen av jentas vansker kan tyde på en tilknytningsforstyrrelse, men det er usikkert
hvilken. Du henviser til Barne- og ungdomspsykiatrien for videre vurdering

B Mors rapportering av jentas atferd og problemer kan være tegn på atferdsvansker. Du sender en
henvisning til kommunens PP-tjeneste for videre vurdering

C Jentas atferd og mors beskrivelser kan tyde på at hun har en udiskriminerende
tilknytningsforstyrrelse (Disinhibited attachment disorder). Du kontakter barnehagen og fastlege
for videre vurdering og henvisning

D Jenta virker som et normalt, aktivt barn. Eventuelle vansker i barnehagen kan skyldes tilpasning
til nytt språk, klima og kultur, så videre tiltak vil være å se an utviklingen
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Hva er den vanligste måten å behandle hydrocele testis på i Norge i dag?

A Kun tappe hydrocelet
B Radikaloperasjon med fjernelse av hinner
C Avvente spontan tilbakegang
D Tapping og innsprøytning av et skleroserende stoff
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Hvorfor er ikke PSA innført som screeningsundersøkelse i Norge?

A Det er for kostbart å innføre dette som screening.
B Screening vil medføre for mange unødvendige prostatabiopsier med de komplikasjoner disse kan

gi.
C Screening vil gi unødvendig mye engstelse i en befolkning på grunn av forhøyete verdier uten at

disse er forårsaket av prostatakreft.
D Det er ikke bevist at det reduserer dødeligheten av prostatakreft i en befolkning.
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Du har en ung mann på kontoret som du mistenker har en epididymitt. Du mener å ha utelukket de
mest nærliggende differensialdiagnosene.
Hvilken undersøkelse vil du prioritere?

A Urethrautstryk til dyrkning.
B Uricult - dyrkning av urin.
C Mikroskopi av urin.
D Kreatinin-bestemmelse i blod.
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En fotballspiller har fått hematocele testis etter et traume på fotballbanen.
Hvordan handler du som stevnets lege?

A Du sender pasienten til nærmeste sykehus for ultralyd testis.
B Du forordner antibiotika for å forhindre infeksjon.
C Du punkterer og tapper ut blodet.
D Du gir pasienten et suspensorium og avventer situasjonen.

000015693abe30bae9
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En 23 årig mannlig syklist er blitt påkjørt av en varebil. Det påvises fraktur i costae 11 og 12 på hø.
side ved rtg-undersøkelsen. Ultralyd av abdomen viser lever- og hø. nyre-kontusjoner, men ingen
sikker fri væske i buken. Pasienten innlegges på gastro-overvåkning til observasjon.
Hva er den beste måten å overvåke blødningene?

A Hyppige kontroller av bevissthetsgrad.
B Legge inn blærekateter og måle time-diurese.
C Regelmessige puls og blodtrykksmålinger.
D Regelmessige Hgb målinger.
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Det sympatiske nervesystemet spiller en viktig rolle i hypertensjon.
Hva vil økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet føre til?

A Økt frigjøring av renin fra juxtaglomerulære celler og redusert systemisk perifer karmotstand.
B Redusert frigjøring av renin fra juxtaglomerulære celler og økt systemisk perifer karmotstand.
C Økt frigjøring av renin fra juxtaglomerulære celler og økt systemisk perifer karmotstand.
D Redusert frigjøring av renin fra juxtaglomerulære celler og redusert systemisk perifer

karmotstand.
000015693abe30bae9
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Når man skal vurdere oppstart av behandling ved hypertensjon, er det nyttig med informasjon om
eventuell subklinisk organskade.
Hvilken av følgende test-kombinasjoner har best kostnad-nytte forhold?

A s-kreatinin, ofthalmoskopi, ekkorcardiografi
B s-kreatinin, s-urinsyre, ekkocardiografi
C EKG, ekkocardiografi, ultralyd halskar
D u-stix, s-kreatinin, EKG
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Definisjonen av hypertensjon er systolisk blodtrykk over 140 eller diastolisk blodtrykk over 90 mmHg
målt på legekontoret gjentatte ganger og etter standardiserte betingelser. Behandlingsmålet er også
<140/90 mmHg for de fleste pasienter, men det finnes unntak.
Hvilken av gruppene nedenfor bør man behandle til et enda lavere nivå?

A Pasienter med hypertensiv nephrosclerose (arterionephrosclerosis).
B Pasienter med kronisk nyresykdom og proteinuri påvist ved u-stix.
C Pasienter med redusert nyrefunksjon etter gjennomgått hjerteinfarkt.
D Pasienter med IgA glomerulonephritt.
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Kåre (66 år) har hatt to hjerteinfarkter i løpet av de siste 5 årene. Han kommer nå til legekontoret og
klager over tungpust, spesielt når han går i oppoverbakker. Du finner lette perifere ødemer,
og blodprøver viser følgende:
Hb 9,5 g/dl (ref. 13,4 - 17,0 g/dL); b-leukocytter 8,8 x 109/L (ref. 3,7 - 10,0 x 109/L); CRP 20 mg/L
(ref. < 5 mg/L); K 5.6 mmol/L (ref. 3,6 - 4,6 mmol/L); s-kreatinin 256 umol/l (ref. 60 - 105 µmol/L);  u-
stix: Erytrocytter -, Albumin 1+, Leukocytter 1+, Nitritt -.
Det er flere mulige diagnoser/årsaker til hans symptomer, men hvilket av alternativene nedenfor er
minst sannsynlig?

A Postinfarkt-svikt med redusert nyregjennomblødning.
B Anemi pga kronisk nyresykdom som forverrer hans hjertesvikt og koronarischemi.
C Alvorlig hyperkalemi med muskelsvakhet.
D Kronisk nyresykdom med væskeretensjon og anemi som forverrer hans subkliniske hjertesvikt.

000015693abe30bae9
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Karl (42 år) har polycystisk nyresykdom og ble endelig transplantert for ett år siden etter å ha gått i
hemodialyse i 4 år (mye HLA antistoffer). Nyrefunksjonen er middels god med s-kreatinin ca 180 µmol/
L. Han kommer nå til legevakten med drosje pga akutte smerter øverst i mage / lavt i brystet.
Blodprøver viser følgende: Hb 11.5 g/dL (ref. 13,4 - 17,0 g/dL), s-kreatinin 195 µmol/L (ref. 60 - 105 µ
mol/L), s-troponin 75 ng/l (ref. < 14 ng/L).
Hva er mest sannsynlige diagnose?

A Blødning inn i cyste i gjenværende nyrer.
B Akutt hjerteinfarkt.
C Uremisk pericarditt.
D Ruptur av cyste i gjenværende nyrer.
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En 43 år gammel kvinne har hatt økende anfallsvis hodepine de siste 2 år. Hodepinen kan vare fra
noen minutter til 2-3 timer av gangen. Det kan gå flere uker mellom anfallene, men de kan også være
daglige i perioder. Kvinnen mistet menstruasjonen siste år.
Cerebral MR som ble rekvirert pga hodepinen, viser en 3 x 4 x 4 mm stor tumor litt til siden for
midtlinjen i hypofyseregionen. Tumor har tetthet som passer med et adenom.
Hvor sannsynlig er det at dette mikroadenomet er årsak til hodepinen og at hodepinen vil forsvinne ved
kirurgisk fjerning av adenomet?

A Dersom det foreligger høyt veksthormon og IGF-1 forenlig med akromegali, kan hodepinen
skyldes dette. Man kan da prøvebehandle med medikamenter som bremser
veksthormonsekresjonen for å se om dette lindrer hodepinen før man eventuelt fjerner adenomet.

B Dersom det samtidig foreligger lavt kortisol forenlig med en partiell binyrebarksvikt, er det en
rimelig mulighet for at kirurgisk fjerning vil bedre hodepinen.

C Dersom prolaktin er kraftig forhøyet, er det en rimelig mulighet for at kirurgisk fjerning vil bedre
hodepinen.

D Det er nærmest totalt utelukket at adenomet er årsak til hodepinen og at hodepinen vil forsvinne
ved kirurgisk fjerning av adenomet.
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En 72 år gammel kvinne ble operert for cancer mammae uten sikre metastaser for 4 år siden. Hun er
nå innlagt tiltrengende øyeblikkelig hjelp i medisinsk avdeling for nedsatt matlyst, kvalme, oppkast og
skjelettsmerter. Hun er kraftig dehydrert og medtatt. Hun virker mentalt sløv. Laboratorieprøver viser bl.
a. s-kreatinin 180 mikromol/L (referanseområde 45-90 mikromol/L), s-natrium 148 mmol/L (ref.område
137-145 mmol/L), s-kalsium (total) 3,80 mmol/L (ref.område 2,15-2,51 mmol/L), fritt (ionisert) kalsium
1,76 mmol/L (ref.område 1,18-1,32 mmo/L), s-albumin 40 g/L (ref.område 34-45 g/L) og alkaliske
fosfataser 410 U/L (ref.område 35-105 U/L).
Hva er den mest sannsynlige årsaken til pasientens hyperkalsemi, og hvordan kan måling av
parathyreoideahormon i serum hjelpe til med å bekrefte eller avkrefte denne årsaken?

A Sarkoidose med høyt nivå 1,25-dihydroksi-vitamin D og lavt PTH-nivå.
B Sekundær hyperparatyreoidisme på grunn av nyresvikt, med høy PTH og kalsiumstigning.
C Malign hyperkalsemi (relatert til cancer med metastaser) og truende hyperkalsemisk krise med

dehydrering og lavt PTH. 
D Primær hyperparatyreoidisme på grunn av PTH-produserende adenom i glandula parathyreoidea

og forhøyet PTH i serum
000015693abe30bae9
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Endokrin oftalmopati (EO) er hos en del pasienter assosiert med hyperthyreose.
Hvilken av de følgende påstander er korrekt?

A EO er alltid like uttalt på begge øynene
B Exoftalmos er eneste manifestasjon av EO
C Røyking øker risiko for EO
D EO er assosiert med  alle former av hyperthyreose

000015693abe30bae9
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38
Insulinbehandling av pasienter med type 2 diabetes er ikke uvanlig.
Hvilken av alternativene under er en hyppig og uønsket effekt?

A Infeksjon ved innstikkstedet.
B Reduksjon av nyrefunksjonen.
C Vektoppgang.
D Allergiske reaksjoner.

000015693abe30bae9

39
En pasient er operert for et kraniofaryngeom som lå fra hypothalamusnivå og ned mot hypofysen. Ved
3 måneders postoperativ vurdering får man mistanke om partiell binyrebarksvikt (partiell
kortisolmangel).
Hvilken av de skisserte utredninger er best egnet til å avklare problemstillingen?

A CRH-test (injeksjon av corticotropin releasing hormon og måling av ACTH- og kortisolrespons).
B Kortisolutskillelse i døgnurin.
C Måling av kortisol i spytt kl 08, 20 og 23 som et mål for kortisolproduksjon.
D Insulin-hypoglykemitest med bestemmelse av ACTH- og kortisolrespons.

000015693abe30bae9
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En 75 år gammel mann med kjent cancer prostata innlegges fordi han har fått problemer med å late
vannet og føler at han ikke klarer å løfte høyre fot skikkelig. 
Hvilken bildediagnostisk utredning er førstevalget?

A Scintigrafi av totalcolumna
B  CT av totalcolumna 
C PET av totalcolumna
D  MR av totalcolumna

000015693abe30bae9
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Du oppsøkes på legekontoret av en kvinne på 52 år med økende hevelse og smerte i mange ledd i
fingre og føtter, temmelig symmetrisk.  Røntgenundersøkelse viser at det foreligger periartikulær
avkalkning i alle PIP-ledd og MCP i hender, samt usurer ved 2. og 5. MCP-ledd bilateralt. 
Hva er disse røntgenfunnene best forenlig med?

A Normalvarianter

B Multifokal infeksiøs artritt
C Revmatoid artritt

D Restforandringer etter frakturer

000015693abe30bae9
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En 9 måneder gammel gutt innlegges med nyresvikt og mistanke om uretraklaff. 
Hvilken bildediagnostisk metode er best egnet til å fremstille denne patologien før eventuell operasjon?

A Røntgen oversikt urinveier
B Miksjonscystografi
C MR urinveier
D Urografi

000015693abe30bae9
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43
En 65 år gammel mann oppsøker fastlegen da han mener at han har problemer med å se i deler av
synsfeltet sitt. Når du undersøker ham ad modum Donders fatter du mistanke om at han utfall i
sidesynet bilateralt.
Hvilket anatomisk område er det mest fornuftig å utrede videre med bildediagnostikk i første omgang?

A Chiasma opticum
B Retina nasalt bilateralt
C Bulbus occuli bilateralt
D Corpus geniculatum mediale

000015693abe30bae9
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18F-FDG er det vanligste radiofarmaka i PET-undersøkelser og brukes i diagnostikk av eksempelvis
lungecancer og lymfomer.
Hvilken metabolisme benytter dette radiofarmaka seg av?

A Oksygenmetabolisme
B Tyroksinmetabolismen
C Aminosyremetabolisme
D Glukosemetabolisme

000015693abe30bae9

45
Hva baserer avbildings-teknikkene i nukleærmedisn seg på ? 

A Pasientens protontetthet
B Pasientens fysiologi og biokjemi
C Pasientens ekkogenisitet
D Pasientens elektrontetthet

000015693abe30bae9
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En 28 år gammel mann har et kløende utslett på ekstensorsidene av albuene og knærne. Utslettet
består av rødlig papler med skjellende overflater. Ved histopatologisk undersøkelse sees hyper- og
parakeratose, akantose, mikroabsesser og suprapapillær fortynning av epidermis.
Hva er diagnosen?

A Eksematøs dermatitt
B Psoriasis
C Lichen planus
D Pemphigus vulgaris

000015693abe30bae9
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Hvilken av disse tilstandene kan føre til økt nivå av parathyroidahormon?

A Vitamin D-toksisitet
B Hypercalcemi
C Kronisk nyresvikt
D Kolloid knutestruma

000015693abe30bae9
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En 70 år gammel kvinne oppsøker lege pga kløe i underlivet. Ved klinisk undersøkelse blir det funnet
en rød lesjon på vulva. Denne biopseres. Under ser du et histologisk bilde fra denne lesjonen (HE,
X200).  
Hva er diagnosen?
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A Uspesifikk betennelse 
B Lichen sclerosus et atroficus
C Sarkom
D Dysplasi i plateepitelet

000015693abe30bae9

49
Hva er dette?
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A Nyre med pyelonefritt
B Nyrecyste
C Nyre med hydronefrose
D Cystenyre

000015693abe30bae9
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Pasienten er 70 år og røyker. Han presentert med hematuri, smerte i flanken og feber av og på. Han er
nå operert og dette preparatet er sendt inn til Avd. for patologi.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?
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A Nyre med pyelonefritt
B Nyre med papillært adenom
C Nyre med angiomyolipom
D Nyre med klarcellet nyrecellekarsinom

000015693abe30bae9
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En 58 år gammel kvinne har en tumorsuspekt lesjon i det venstre brystet. Den er ikke velavgrenset.
Den fjernes kirurgisk med frie reseksjonsrender. Bildet viser snitt fra tumoren (HES; x200). Diagnosen
er lobulært karsinom.
Hvilken beskrivelse er best forenlig med denne diagnosen?
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A Irregulære kjertellignende strukturer kledd av epiteliale celler med lite atypi. Det er ingen
myoepiteliale celler og det er få mitoser.

B Diffus infiltrerende vekst av små, relativt ensartede, atypiske epiteliale celler som danner rader
eller strenger og infiltrerer mellom kollagenfibrene i stroma.

C Intraduktal proliferasjon av store, atypiske epiteliale celler med uttalt kjernepleomorfi, mitoser og
sentrale nekroser.

000015693abe30bae9
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Preparat fra 50 år gammel mann med vannlatingsplager. Kjertlene har to lag epitel.
Hva er diagnosen?
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A Benign prostatahyperplasi
B Urotelialt karsinom
C Adenokarsinom i prostata
D Prostatitt

000015693abe30bae9
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Som behandlende lege aksepterer du å skifte fra perfenazin depot til olanzapin tabletter hos en
pasient med langvarig schizofreni. Pasienten autoseponerer, får økning av både positive og negative
symptomer. Han begynner i tillegg å drikke alkohol daglig i store mengder slik at han har gjort i dårlige
perioder tidligere i livet. Noen måneder senere legges han inn i psykiatrisk avdeling urolig, søvnløs,
hallusinert og forvirret.
Hva bør være det første målet for behandlingen?

A Redusere hallusinasjoner
B Bedre negative symptomer
C Realitetsorientering
D Indusere søvn

000015693abe30bae9
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Du arbeider som lege på et psykiatrisk sykehus og skal behandle en pasient for hypomani.
Hvilken medikamentgruppe er vanligvis førstevalg ved en slik tilstand? 

A Antipsykotika
B Antidepressiva
C Anxiolytika
D Stemningsstabiliserende

000015693abe30bae9
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Hva menes med begrepet selvhenføring i psykiatrisk terminologi?

A Opplevelse  av at man kan påvirke tankene til andre personer
B Opplevelse av at man kan dele tanke- og følelsesliv med en annen person
C Opplevelse av at man kan få kroppen til å flytte seg i ved hjelp av mental energi
D Opplevelse av at tilfeldige hendelser har spesiell betydning for personen

000015693abe30bae9
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56
En 33 år gammel mann kommer for første gang til deg som fastlege og lurer på om han har ADHD.
Han har nemlig en sønn på 8 år som har fått diagnosen og han kjenner igjen sin egen historie og egne
plager i sønnens. Han har ikke fått diagnosen før og ikke prøvd medikamenter, men bruker en del
amfetamin som hjelper. Du går gjennom diagnosekritierene med ham og finner ut at han trolig har
ADHD. 
Hva bør du gjøre?

A Prøve ut om en serotoninreopptakshemmer (SSRI) kan hjelpe mot plagene
B Beklage at det ikke finnes behandlingsmuligheter for voksne med ADHD
C Henvise pasienten til psykiatrisk poliklinikk for diagnostisering av ADHD
D Starte umiddelbart med Ritalin eller et annet sentralstimulerende legemiddel

000015693abe30bae9
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Psykisk helsevernloven åpner for bruk av "tvangsmidler" (§4-8). 
Hva er korrekt vedrørende bruk av slike tiltak?

A Tvangsmiddel kan bare brukes i form av langtidsvirkende nevroleptikum (depotpreparat)
B Tvangsmiddel kan bare brukes når lempeligere midler har vist seg å være forgjeves eller

utilstrekkelige
C Tvangsmiddel kan bare brukes overfor pasienter som er innlagt på tvungent psykisk helsevern
D Tvansmiddel kan bare brukes for å hindre en pasient i å skade seg selv eller andre
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Hjemmesykepleien kommer på legevakta med en 75 år gammel kvinne som bor alene. Pasienten har
siste seks uker blitt gradvis mer passiv, falt ut av alle aktiviteter, klaget på indre uro og søvnvansker.
Siste fire uker spist lite, gått ned i vekt og hatt vansker med å stelle seg. I dag fant de pasienten
sittende alene på kjøkkenet mens hun snakket høylytt til seg selv. Tidligere frisk, bruker ingen
medikamenter. Hun er orientert for tid, sted og situasjon, og greier klokketesten.
Somatisk status ua, urinstix neg. CRP 7. 
Hvilken psykiatrisk diagnose er mest sannsynlig? 

A Demens
B Paranoid psykose
C Delir
D Depresjon

000015693abe30bae9

59
Hvilken behandling er førstevalg for tvangslidelse?

A Antidepressivum av typen serotoninreopptakshemmer (SSRI), f.eks. Seroxat
B Samtalebehandling i form av psykodynamisk psykoterapi
C Antidepressivum av typen tricyclisk antidepressivum (TCA), f.eks. Anafranil
D Kognitiv atferdsterapi av typen eksponering med responsprevensjon

000015693abe30bae9
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En 30 år gammel kvinne har i flere år brukt det antipsykotiske legemidlet clozapine (Leponex) med god
effekt for sine schizofrenisymptomer
Hvilken somatisk parameter er det spesielt viktig å følge ved dette medikamentet sammenlignet
med andre antipsykotiske medikamenter?

A Trombocytter pga faren for trombocytopeni
B Fastende glukose pga fare for diabetes
C Hemoglobin pga faren for blødningsanemi
D Hvite blodlegemer pga faren for agranulocytose

000015693abe30bae9
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61
Edderkoppfobi er svært vanlig i befolkningen.
Hvilken behandling er førstevalg?

A Eksponeringsbehandling
B Korttids psykodynamisk samtalebehandling
C Antidepressiva
D Hypnose

000015693abe30bae9
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Omtrent hvor stor prosentandel av pasienter med schizofreni får bare en psykotisk episode?

A 10
B 20
C 1
D 5

000015693abe30bae9
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I lov om psykisk helsevern brukes begrepet alvorlig sinnslidelse. 
Hvordan forholder dette begrepet seg til det kliniske begrepet psykose?

A Psykose er et videre begrep
B Alvorlig sinnslidelse er et videre begrep
C Det betyr det samme
D Det omfatter forskjellige pasientgrupper

000015693abe30bae9
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En 25 år gammel kvinne kommer til deg som allmennpraktiserende lege og forteller at hun den siste
måneden har hatt flere episoder der hun plutselig får hjertebank, svette, pustevansker, kvalme og
svimmelhet. Under anfallene tror hun at hun skal dø. Hun har sluttet å gå i butikk, til byen etc. av frykt
for at hun skal få et slikt anfall og ikke få hjelp der hun er.
 
Hva er din tentative diagnose?

A Generalisert angstlidelse 
B Agorafobi med panikklidelse
C Agorafobi uten panikklidelse
D Sosial fobi

000015693abe30bae9
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Ved depresjon ved bipolar lidelse er det ett antiepileptisk legemiddel som syneså ha bedre
dokumentert effekt enn andre.
Hvilket medikament?

A Karbamazepin (Tegretol, Trimonil)
B Valproat (Orfiril)
C Lamotrigin (Lamictal)
D Gabapentin (Neurontin)

000015693abe30bae9
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66
En mann med bipolar 1 lidelse har hatt forebyggende effekt av litium i form av færre og mildere
episoder med depresjon. Han har vanligvis et litiumspeil på 0,5 - 0,6 mmol/l. Han er nå inne i en ny
depressiv episode som er mer alvorlig enn de han har hatt de siste årene.
Hva er det mest adekvate første farmakologiske tiltak?

A Øke litium slik at speilet kommer over 0,8 mmol/l
B Legge til et moderne antipsykotisk medikament
C Legge til et tricyklisk antidepressivt medikament
D Legge til en selektiv serotonin reopptakshemmer

000015693abe30bae9
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Som turnuslege på et psykiatrisk sykehus tar du imot en 23 år gammel mann. Han studerer andre år
på universitetet og følger normal studieprogresjon. Han har tidligere fått et antidepressivum. Mor
forteller at han har vært påfallende og hektisk siste uka. Ved innkomst er han motorisk veldig urolig og
det er vanskelig å få noe fornuftig ut av ham. Men du oppfatter at han sier at Gud snakker til ham og at
han må gjøre det han får beskjed om.
Hvilken diagnose er sannsynlig?

A Paranoid psykose
B Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig med psykotiske symptomer
C Paranoid schizofreni
D Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode mani med psykose
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En 19 år gammel gutt har fått akutt dystoni pga et nevroleptikum (antipsykotikum).
Hva er riktig behandling?

A Benzodiazepinpreparat peroralt
B Antiparkinsonmiddel peroralt
C Benzodiazepin intramuskulært
D Antiparkinsonmiddel parenteralt

000015693abe30bae9
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Ung mann på 20 år henvises til deg som primærlege, da han siden tidlige tenår har hatt vansker med å
kommer seg opp om morgenen. Han sovner først ved 4-tiden og står opp etter utallige vekkinger ved
12-tiden. Dette har medført vansker med skolegang, og han er fortvilet over dette. Ingen historie på
rusmisbruk. MADRS 16 (normalområde <12). Undersøkelse: Fysisk frisk, blodprøver normale.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Fremskutt søvnfasesyndrom
B Forsinket søvnfasesyndrom
C Søvnapnésyndrom
D Depresjon

000015693abe30bae9

70
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En 45 år gammel mann kommer til konsultasjon på grunn av belastningsutløste smerter i høyre hofte.
Du kjenner ikke pasienten fra tidligere, men ser i journalen at din kollega har bemerket at pasienten
kan ha et for høyt alkoholforbruk. Pasienten har ellers ingen kjente somatiske sykdommer og bruker
ingen faste medisiner, bortsett fra noe paracetamol på grunn av leddplager.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

A Primær coxartrose
B Avaskulær nekrose 
C Simpel beincyste
D Mb. Calvé-Legg-Perthes

000015693abe30bae9
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Artrose i første carpo-metacarpalledd (CMC1)
Hva er typisk for denne tilstanden?

A Årsaken er vanligvis en tidligere skade
B Det er karakteristisk at det gjør mer vondt etter aktivitet enn under selve aktiviteten
C Tilstanden er langt vanligere hos kvinner enn hos menn
D Pasienten vekkes ofte om natten av smerter

000015693abe30bae9
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Dette er et CT-snitt gjennom fotroten, i frontalplan, til en 11 år gammel gutt som har smerter under
mediale malleol. På bildet ser du snitt gjennom talus og calcaneus som ser ut til å ha en
beinforbindelse mellom seg.
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Er det normalt at det skal være beinforbindelse mellom de to knoklene?

A Ja, det er et vanlig tilfeldig funn hos barn.
B Nei, det har mest sannsynlig kommet etter et tidligere brudd i fotroten.
C Ja, det er arvelig og finnes innen noen familier.
D Nei, det foreligger her en såkalt coalithio, som ofte må fjernes kirurgisk.

000015693abe30bae9
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Hvilken påstand om Mortons metatarsalgi er korrekt?

A Det er vist gode resultater med et strukturert treningsopplegg ledet av fysioterapeut
B Smertene skyldes kompresjon av digitalarterien
C Tilstanden krever ofte operasjon
D Pasienten vekkes ofte om natten av smerter

000015693abe30bae9
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De aggressive maligne beinsvulstene osteogent sarkom og Ewing-sarkom forekommer hyppigst hos
barn og unge.
Hvilket scenario gir sterk mistanke om nevnte maligne sykdommer hos en 13 år gammel jente?

A Smerter like distalt for kneet og stor bløtdelstumor samme sted
B Smerter i mediale kneleddspalte og 15 graders strekkedeficit i kneet
C Feber, økt væskemengde i kneet og rubor i huden
D Uøm prominens tilsvarende tuberositas tibiae

000015693abe30bae9
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75
Hvilken komplikasjon oppstår hyppigst ved bakre luksasjonsskade i hofteleddet?

A Skade av arteria femoralis
B Skade av n. ischiadicus
C Hudlesjon baktil
D Skade av n. femoralis

000015693abe30bae9
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75 år gammel kvinne oppsøker deg etter at hun har falt mot høyre arm og fått smerter i skulder og
overarm. Ved undersøkelse finner du hevelse og smerter i skulderområdet og sterke smerter ved
forsøk på bevegelse av skulderen. Du får mistanke om at det foreligger brudd og rekvirerer
røntgenundersøkelse av skulder og overarm. Røntgenbildene viser brudd gjennom collum chirurgicum
med moderat dislokasjon, under 30 grader.
Hvordan bør denne pasienten behandles?

A Anleggelse av gips ("U-laske") i seks uker
B Fatle og bandasje av overarmen til kroppen i seks uker og henvisning til fysioterapeut for da å

begynne bevegelsesøvelser
C Innleggelse i sykehus for reposisjon og eventuelt operativ fiksasjon
D Fatle og bandasje av overarmen til kroppen i 10-14 dager og henvisning til fysioterapeut for da å

begynne bevegelsesøvelser
000015693abe30bae9
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Mann, 24 år, hadde atopisk dermatitt som barn. De siste to årene har han vært plaget av håndeksem,
og har opplevd betydelig forverring de siste to ukene. Han har smurt en gruppe 3 kortikosteroid krem
daglig siste uken, men blir ikke bedre. Du er hans fastlege. Ved undersøkelse finner du diffust
avgrensede områder med erythem, væskende dermatitt, fissurer og kruster på begge henders
dorsalsider samt palmart. Fingrene er også affiserte med erythematøse og lett ødematøse neglebånd.
Hva slags behandling er best å gi nå?

A Seponerer steroidkrem, og gir prednisolon tabletter
B Gir et kombinasjonspreparat topikalt bestående av gruppe 3 steroid og antimikrobiell komponent
C Fortsetter med gruppe 3 steroid topikalt, men endrer til salve for bedre effekt og mindre risiko for

kontaktallergi
D Seponerer steroidkrem, og gir et betalaktamasestabilt antibiotikum
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En 43 år gammel mann har kjent mangeårig psoriasis. Fram til nå har han holdt sykdommen i sjakk
med smøring med gruppe IV-steroider samt 1-2 runder med lysbehandling pr år. De siste månedene
har sykdommen imidlertid progrediert til tross for nærmest daglig smøring med gruppe IV-steroider.
Når han kommer til deg på legekontoret er store deler av kroppen dekket med psoriasis. Han har også
en del leddplager. 
Hva vil være mest riktig behandling for denne pasienten nå?

A Systemiske steroider (prednisolon) i en periode som raskt trappes ned
B Methotrexat tabletter
C Smøring med D-vitamin-analoger
D Anti-TNF-behandling

000015693abe30bae9
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En mann på 40 år har den siste uken fått et ringformet, rødt utslett på innsiden av høyre lår, og kan
fortelle at denne ringen gradvis har blitt større og litt blekere. Han har ikke noe kløe eller ubehag, og er
ellers frisk og i fin form. Han har ikke tidligere hatt hudplager, bruker ingen faste medikamenter og har
ingen kjente allergier. Han har ikke vært i utlandet siste halvår, men var nylig på elgjakt.  
Ved undersøkelse finner du medialt på låret en annulær, erythematøs, makuløs hudforandring uten
tegn til infiltrasjon, sårdannelse, skjelling, flassing eller væsking. Utslettet måler 10 cm i diameter.
Normal hudstatus ellers.  
Hva slags tiltak er det riktigst å iverksette i denne situasjonen?

A Rekvirere serologi av mistenkt infeksiøst agens, og avvente behandling inntil svar foreligger
B Rekvirere CRP, og gi antibiotika om denne er over 50
C Igangsette behandling basert på klinisk mistanke
D Ingenting. Dette går over av seg selv
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En kvinne på 26 år tar kontakt med sin fastlege på grunn av hårtap. Hun korrigeres medikamentelt for
hypothyreose, men er ellers frisk. Hun oppdaget en liten hårløs flekk for et par måneder siden, og den
har siden økt gradvis.
Ved undersøkelse finner legen i høyre temporale hodebunn et tilnærmet sirkulært hårløst område på 3
x 4 cm. I kantområdet sees korte hårstubber. Huden på den hårløse flekken er av normalt utseende
med synlige hårfollikler.  Ingen flassing, erythem, vesikler eller pustler. 
Hvilken diagnose er mest sannsynlig ut fra sykehistorien og kliniske funn?

A Diskoid lupus erythematosus
B Tinea capitis
C Alopecia areata
D Androgen alopeci
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En kvinne på 20 år har vært på hyttetur. Du er hennes fastlege. og hun kommer til deg med et kløende
utslett på høyre arm to dager etter turen. Hun er ellers frisk, bruker ingen faste medisiner og har ingen
kjente allergier. Ved undersøkelse finner du 5 erythematøse papler samlet i en gruppe på høyre
underarm. Det er ingen vesikler eller pustler. Ingen kruster. Normal hudstatus ellers.
Hva er riktigst å gjøre i dette tilfellet?

A En ukes penicillin-kur (tabletter) etter at det er tatt dyrkning til bakterier fra lesjonene
B Antiparasittær behandling. Smøring med permetrin krem (Nix®)over hele kroppen. Gjentas etter

en uke. 
C En kort prednisolon-kur (tabletter) på 3-5 dager og samtidig antiseptisk krem
D Ingen konkrete behandlingstiltak. Eventuelt lindre kløe med topikal behandling.
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En 80 år gammel kvinne kommer til deg på legekontoret med et utslett som har vært tilstede i noen
uker. Hun er plaget med kraftig kløe. Ved undersøkelse finner du på begge sider av abdomen samt på
overarmer og på legger flere spente blemmer på en erytematøs bakgrunn. De fleste blemmene har
serøst innhold, og et par har lett hemorragisk innhold. Det er også noen erosjoner etter sprukne
blemmer samt spredte urtikarielle elementer. Det er ingen arr. Hun har tidligere stort sett vært frisk, og
bruker ingen faste medisiner. 
Hva er mest sannsynlig diagnose?

A Pemphigus vulgaris
B Bulløs pemphigoid
C Herpes Zoster
D Bulløs impetigo
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En gutt på 4 år kommer til deg på almennlegekontoret sammen med sin far. Han har kjent atopisk
eksem, og de siste par dagene har eksemet blitt mye verre. Det er nå hissig rødt med kruster og
væsking. Det er mistanke om sekundærinfeksjon, og du bestemmer deg for å ta en prøve fra et
væskende område av eksemet ved håndleddet før du starter behandling.  
Hvilke(n) mikrobe(r) vil mest sannsynlig bli påvist?

A Herpes simplex virus
B Gule stafylokokker
C Enterokokker
D Streptokokker gruppe A
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En tidligere stort sett frisk student på 17 år oppsøker sin fastlege etter ca. 3 ukers sykehistorie med
utslett og kløe. Ved undersøkelse finner legen multiple, små lakserosa lesjoner på kropp samt over- og
underekstremiteter. De fleste lesjonene er skarpt avgrensede, lett til moderat skjellende og guttat til
smånummulat av størrelse. I BH-kanten sees mer lineære, velavgrensede lesjoner (se bildet). Det er
ingen lesjoner i slimhinner, håndflater eller fotsåler. Hun fikk utskrevet antibiotika peroralt på grunn av
vond hals og positiv hurtigtest for streptokokker for 4-5 uker siden, og kan ikke huske at hun tidligere
har fått antibiotika. Allmentilstanden er god.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Kutan legemiddelreaksjon
B Pityriasis rosea
C Sekundær syfilis
D Psoriasis vulgaris
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En 56 år gammel kvinne har følt seg trett og slapp de siste 4-6 månedene, gått ned i vekt ca 5-6 kg
samt har hatt dårlig matlyst. De siste 2-3 årene har hun hatt plager relatert til bihulene, og har hatt
smerter i fingerleddene. Noen ganger har hun måttet oppsøke legevakt, og har ved flere anledninger
blitt behandlet med antibiotika for bihulebetennelse. Medisinene hun har fått har ikke hatt spesielt god
effekt. Hun røyker forøvrig flere sigaretter daglig.
Ved klinisk undersøkelse virker hun litt tett i nesen, men ellers finner du normal organstatus.
Du rekvirerer rtg thorax, og på remissen står det: "Ønsker rtg thorax hos pasient som røker, gått ned i
vekt, allmennsymptomer. Malignitet?". Da hun har hatt en del plager fra bihulene så rekvirer du også
rtg av bihuler. Videre tar du også en del orienterende blodprøver.
Følgende beskrivelse fås av rtg thorax: "Rtg thorax i to plan viser multiple rundskygger, sterkt
metastase suspekte. Normalt stort hjerte og ingen sikker pleura veske". Rtg beskrivelse av bihuler:
"Slørete forandringer i bihulene med væskespeil som ved sinusitt".
På blodprøvene ser du at inflammasjonsprøvene er forhøyede. Overraskende ser du også at hun har
forhøyet kreatinin.
Følgende blodprøvesvar foreligger:

Ref
Hgb 9.2 11,7 - 15,2 g/dl
Hvite blodlegemer 10.1 3,5 - 10.0 x 109/l
Trombocytter 450 145 - 390 x 109/l
CRP 56 0 - 10 mg/l
Urinsyre 390 155 - 400 µmol/l
Kreatinin 250 45-90 µmol/l
SR 78 <20 mm/t
Hvilken diagnose er mest sannsynlig dersom de patologiske funn representerer en og samme
sykdom?

A Systemisk lupus erythematosus
B Alvorlig malign sykdom med spredning til lungene og nyrene
C Granulomatose med polyangiitt
D Revmatoid artritt
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En mann i 30-årene oppsøker deg på legekontoret, og klager over tretthet, morgenstivhet og
leddsmerter. Plagene har han hatt de siste tre månedene. Ved klinisk undersøkelse finner du at han
har hevelse i høyre kne, innskrenket bevegelighet i ve.hofte og hevelse i 2. MCP-ledd på venstre hånd
og 3. og 4. PIP-ledd på høyre hånd.
Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

A Kronisk urinsyregikt
B Revmatoid artritt
C Reaktiv artritt
D Polyartrose (Artrose i store og små ledd)
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Nedenfor er det listet opp fire sykdommer i hver gruppe.
I hvilken gruppe er det listet opp fire sykdommer som tilhører Kollagenose-gruppen?

A Polyarteritis nodosa, SLE, Sjøgren, Henoch Shoenlein purpura
B SLE, reumatoid artritt, Sjøgren syndrom, Polymyalgia rheumatica
C Polyartrose, leddgikt, systemisk lupus erytematosus (SLE) og Sjøgren syndrom
D SLE, dermatomyositt, systemisk sklerose, blandet bindevevssykdom (mixed connective tissue

disorder - MCTD)
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Du undersøker validiteten til en ny test for lungeemboli. I en studiepopulasjon på 1000 personer har
400 personer sykdommen ifølge den testen som er regnet som ”gullstandard”. Den nye testen gir
positivt svar hos 350 av disse 400, samt hos 100 av personene som er friske ifølge ”gullstandarden”.
Hva er testens spesifisitet?

A 42%
B 83%
C 67%
D 98%
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Du kommer i første bil til et skadested der en bil har kollidert med et tre. Det er store materielle skader
på bilen, og førersiden er klemt inn slik at bena til sjåføren sitter fastklemt. Det kommer ingen røyk fra
bilen. Sjåføren henger med hodet og er ikke kontaktbar. Underarmen er revet av og blør kraftig.
Hva bør du gjøre først?

A Går raskt bort til pasienten, hever hodet og holder kjevegrep.
B Ringer 113 før du raskt adresserer pasienten.
C Går straks bort til sjåføren og rister i ham mens du roper til ham for å få kontakt.
D Går straks bort til sjåføren og undersøker carotispuls og anlegger komprimerende bandasjer over

armstumpen.
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Du er turnuslege på en legevakt som er lokalisert ved et stort sykehus med ortopedisk avdeling og
røntgenlege. Det er natt til søndag, og ambulansen kommer med en pasient på 41 år som har ramlet
ned fra en veranda i en høy første etasje. Pasienten lukter alkohol, er urolig og smertepåvirket, og
høyre ankel står 90° feilrotert. Etter å ha undersøkt pasienten finner du at luftveier og respirasjon er
normale, og det samme gjelder sirkulasjon. Det er vanskelig å vurdere bevissthetsnivået da pasienten
fremstår svært beruset, han snøvler og kan ikke forklare hva som har skjedd. Pupillene er sidelike, og
du finner ingen åpenbare brudd på kraniet.
Hva bør du gjøre?

A Du legger på en stabiliserende spjelk på ankelen og melder pasienten til vakthavende ortoped og
nevrokirurg.

B Du revirerer CT-caput og rtg av ankelen
C Du rekvirerer CT-caput som er normalt, og henviser deretter pasienten til akuttmottaket for

vurdering av ortoped.
D Du grovreponerer ankelen og legger på en stabiliserende spjelk før du sender pasienten på CT

caput og rtg av ankelen.
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Du tar imot en pasient i akuttmottaket med symptomer på sepsis. Du bestemmer deg for å behandle
med aminoglykosider.
Hva må du ta i betraktning ved forskrivning av denne antibiotikaguppen?

A Aminoglykosider doseres vanligvis tre ganger daglig.
B Ved peroral behandling med aminoglykosider oppnås tilfredsstillende serumkonsentrasjon.
C Aminoglykosider er best egnet for behandling av gram positive bakterier.
D Ved empirisk behandling av sepsis kombineres aminoglykosider vanligvis med penicillin.
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På vakt på medisinsk avdeling tar du imot en ung mann som har vært ryggsekkturist på landsbygda i
India. Han har feber, hodepine og magesmerter. Det er ingen holdepunkt for malaria og bakvakten din
ber om at du utreder og behandler pasienten som om han har tyfoidfeber.
Hvilken utredning og behandling bør man velge hos denne pasienten?

A Ta avføring til dyrkning på patogene tarmbakterier og avvent antibiotika.
B Ta blodkultur og start behandling med antibiotika.
C Ta blodprøve for å utføre Widals reaksjon og start behandling med antibiotika.
D Ta benmargsaspirat til dyrkning og vent til svar foreligger før oppstart av antibiotika.
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De fleste arvelige kreftsyndromene hvor vi kjenner den genetiske årsaken, er assosiert med genfeil i
tumorsupressorgener.
Hva er den vanligste formen for arvegang ved disse syndromene?

A Autosomal recessiv arvegang
B Kjønnsbunden dominant arvegang
C Kjønnsbunden recessiv arvegang
D Autosomal dominant arvegang
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Et par har et barn med en sykdom som man antar har en multifaktoriell basis. Det foreligger ingen
kjent opphopning av sykdommen i familien.
Hvilket av de følgende utsagn er riktig når det gjelder risikoen for gjentakelse?

A Det foreligger en økt risiko, som kan estimeres fra empiriske data
B Det foreligger en økt risiko bare dersom deres neste barn er av samme kjønn som det affekterte

barnet
C Det foreligger ingen økt risiko siden det ikke er noen kjent opphopning i familien
D Det foreligger ingen økt risiko med mindre foreldrene er i slekt med hverandre
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Kombinasjonen ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) og ACE-hemmere eller
angiotensinreseptorantagonister er forbundet med høy risiko for nyresvikt.
Hva er mekanismen bak denne interaksjonen?

A NSAIDs forsterker den blodtrykkssenkende effekten av ACE-hemmere og
angiotensinreseptorantagonister, noe som kan gi hypotensjon og utløse en prerenal nyresvikt

B ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister gir en opphopning av bradykinin, som i
kombinasjon med redusert prostaglandinsyntese i nyrene ved NSAID-behandling reduserer
nyreperfusjonen og filtrasjonstrykket i glomeruli

C Redusert angiotensin-2-virkning reduserer aldosteronproduksjonen. Dette gir tendens til
hyperkalemi, som sammen med NSAIDs virker nyretoksisk

D NSAIDs og ACE-hemmere/angiotensinreseptorblokkere reduserer nyreperfusjonen og
filtrasjonstrykket i glomeruli via komplementære mekanismer (hhv. hemmet prostaglandinsyntese
og hemmet angiotensin-2-virkning)
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Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater) brukes ikke bare ved depresjon. Av og til ser
man at pasienter med sykdommer som anorexia nervosa, bulimia nervosa, panikkangst eller ustabil
personlighetsforstyrrelse også behandles med et SSRI-preparat.
Ved hvilken av disse tilstandene har SSRI-preparater som gruppe en dokumentert plass i
behandlingen?

A Anorexia nervosa.
B Bulimia nervosa.
C Panikkangst.
D Ustabil personlighetsforstyrrelse.
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For mange kvantitative biokjemiske laboratorieanalyser oppgis referansegrenser til hjelp for tolkning av
resultater av analysen. Ofte benyttes 97,5-persentilen i en frisk populasjon som øvre referansegrense.
Hva innebærer dette?

A 97,5% av friske forventes å ha lavere verdier
B 2,5% av friske forventes å ha lavere verdier
C 2,5% av syke forventes å ha lavere verdier
D 97,5% av syke forventes å ha høyere verdier
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Proteiner og andre substanser som stiger betydelig i konsentrasjon ved inflammasjon kalles gjerne
akuttfaseproteiner eller akuttfasemarkører.
Hvilke av følgende substanser stiger betydelig ved inflammasjon?
(b = blod, s=serum)

A s-ferritin
B s-albumin
C s-LDL-kolesterol
D b-hemoglobin
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For å screene pasienter for multiresistente bakterier må det tas prøve fra typiske koloniseringssteder.
Hvilken multiresistent bakterie har hovedkoloniseringssted i nesen?

A Vancomycinresistente enterokokker (VRE)
B Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-produserende enterobacteriaceae
C Multiresistente Acinetobacter baumannii
D Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
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Etter eksisjoner i ansikt bør suturer fjernes senest innen 7 dager for å få optimalt kosmetisk resultat. 
Hva er hovedårsaken til dette?

A Det kan lett oppstå sekundærinfeksjon i stikkanalene om suturene sitter lengre
B Det skjer en epitelinnvekst i stikkanalene etter 5-7 dager med påfølgende stikkarr
C Etter 7 dager er det ikke lengre noen fare for sårruptur
D Arret blir bredere jo lengre suturene sitter
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