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Oppgavenavn: OPPGAVE 1 

Kvinne 71 år – forsvar ved akutte infeksjoner (Forsvar ved akutt 

virusinfeksjon, akutt bakterieinfeksjon, immunologisk hukommelse, 

NK-celler, cytotoksiske T-celler, akutt fasereaksjon.) 

Undervisningsenhet(er):  

Immunologi / transfusjonsmedisin (ernæring, basal statistikk) 

Oppgaveansvarlig: Navn:  

 E-post:  

 Telefonnummer:  

Stadium/semester: I, semester ICD 

Læringsmål  

(ALLE relevante) 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

 

ID: 2.1.1  forklare detaljert hvordan kroppens forsvarssystemer 

utvikler reseptorer og gjenkjenner antigener, "non-selv" og endret 

eller skadet "selv", gjøre rede for mekanismene for de reaksjoner 

dette utløser og beskrive hvilke celler og mediatorer 

som er involvert. 

ID: 2.1.3  redegjøre for reguleringen av forsvarssystemene og forklare 

mekanismene for immunologisk toleranse og hukommelse. 

 

Oppgave 

Vignett  

En 71-årig kvinne har følt seg uvel i 1 1/2 døgn. Det startet brått med 

hodepine og deretter intens verking i musklene. Så fikk hun sår hals og 

tørrhoste. Hun begynte å fryse og følte seg varm. Temperaturen har nå 

steget til 39 
o
C. Hun har lest i lokalavisen at mange i bygda har 

influensa og antar at hun er blitt smittet. En celletype fra det medfødte 

forsvaret er viktigst for virusbekjempelsen de første dagene av 

infeksjonen. 

 

Deloppgave 1  

(2 poeng) 

 

Forklar mekanismen for hvordan disse cellene bekjemper infeksjonen 

de første dagene. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1  K2 (resonnerende) X  
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(gjengivende) 

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

 

Senere i forløpet bidrar også celler fra det ervervede forsvaret til 

bekjempelse av influensaen. 

 

Deloppgave 2  

(2 poeng) 

 

Forklar hvordan disse cellene bidrar i forsvaret. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 K2 (resonnerende) X  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

De aktuelle cellene fra det medfødte og det ervervede forsvaret har 

ulike måter å oppdage influensainfeksjonen på. 

  

Deloppgave 3  

(2 poeng) 

 

Beskriv mekanismene de bruker med vekt på å nevne forskjellene. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Kvinnen fikk influensavaksine for tre år siden.  
 

Deloppgave 4  

(1 poeng) 

 

Forklar hvorfor hun allikevel er blitt syk i år. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 K2 (resonnerende) X  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Etter en uke føler kvinnen seg verre. Hun hoster opp mye grønt og gult 

slim og har vondt i høyre side av brystet når hun puster eller hoster. 

Hun får nesten ikke i seg mat eller drikke. Fastlegen stiller diagnosen 

pneumoni og legger henne inn på lokalsykehuset. 
 

Deloppgave 5  

(1 poeng) 

 

Hva er den mest sannsynlige årsaken til pneumonien? Begrunn svaret 

kort. 
 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 K2 (resonnerende) X  
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Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Ved innkomsten måles forhøyet C-reaktivt protein (CRP).  
 

Deloppgave 6  

(0,5 poeng) 

 

Forklar hvorfor konsentrasjonen av CRP er forhøyet. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Deloppgave 7  

(1,5 poeng) 

 

Forklar hvordan immunforsvarets bekjempelse av pneumonien 

påvirkes av forhøyet CRP. 
 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

X K2 
(resonnerende) 

  

 

 

Sensorveiledning 

Deloppgave 

(2 poeng) 

1 Svar  

NK-celler er det viktigste forsvaret i starten av en virusinfeksjon. 

Virus befinner seg i hovedsak intracellulært i epitelcellene på 

slimhinnene i luftveiene. NK-cellene binder seg til infiserte celler 

(se også spm. 3) ved hjelp av adhesjonsmolekyler som passer 

med adhesjonsmolekyler på målcellen. De skiller ut 

perforin/granzym i kontaktområdet mellom cellene. NK-cellen 

løsner deretter fra målcellen. De utskilte molekylene induserer 

apoptose av målcellen.  Perforins viktigste funksjon er å lage 

porer i membranen slik at granzymene komme inn i målcellen. 

NK-cellene produserer også cytokiner som bidrar til aktivering av 

dendrittiske celler (interferon gamma), et nødvendig ledd i 

aktivering av det ervervede forsvaret. 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

Å nevne NK-celler gir 1/2 poeng. Fullt hus for mekanismen krever 

binding med adhesjonsmolekyler, utskillelse av 

perforin/granzymer, apoptose og cytokinproduksjon. Manglende 

cytokinproduksjon trekker 1/2 poeng. 

 

Svar med hovedvekt på nøytrofile granulocytter og fagocytose gir 

ikke poeng fordi dette ikke er den viktigste mekanismen. 

Fagocytose spiller en viss rolle, men virus er bare ekstracellulære 
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en kort stund, ikke i flere dager. Når virus er intracellulære, er de 

ikke tilgjengelige for granulocyttene. 

 

Svar med hovedvekt på mekanismen antistoffmediert direkte 

cytotoksisitet (ADDC) av NK-celler eller andre celler gir ikke 

poeng. Denne mekanismen forutsetter at kvinnen har passende 

antistoff fra tidligere infeksjon med samme virustype. I så fall 

forventer man ikke at kvinnen får såpass sterke symptomer på ny 

infeksjon i så lang tid. Denne mekanismen har også betydning når 

infeksjonen er i ferd med å gå over og det er dannet antistoff som 

følge av den aktuelle infeksjonen, men det skjer mye senere i 

forløpet. 

 

Svar om T-celler gir ikke poeng fordi de hører til det ervervede 

forsvaret. 
 

Deloppgave 

(2 poeng) 

2 Svar  

T-celler begynner å spille en rolle for drap av infiserte celler 

tidligst etter 5 dager. Mekanismen går imidlertid over to trinn: 

Først aktiveres naive CD4 positive hjelperceller med 

antigenreseptor som gjenkjenner virusrelaterte peptider. 

Responsen vris i retning av Th1, blant annet på grunn av 

primingcytokinet interferon gamma fra aktiverte NK-celler (og 

interleukin 12 fra dendrittiske celler). De resulterende hjelper-

effektorcellene kan deretter bidra i neste trinn, som er aktivering 

av CD8 positive T-celler med passende antigenreseptor. Det 

dannes cytotoksiske T effektorceller. De dreper infiserte celler 

ved en mekanisme som ligner den som er beskrevet for NK-

celler. 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

Fullstendig svar må ha med både CD4+ og CD8+ celler fordi 

begge typer er nødvendige for å få slutteffekten på infiserte celler. 

Mekanismene med hjelp fra hjelperceller og deretter med drap ved 

kontakt må nevnes. Det er OK om det mangler detaljer vedrørende 

forskjeller i effektormolekyler eller adhesjonsmolekyler mellom 

NK- og T-celler. 

Svar om nøytrofile eller monocytter gir ikke poeng - er ikke 

ervervet forsvar.  

 

Deloppgave 

(2 poeng) 

3 Svar  

NK-celler: gjenkjenner endret selv som summen av mange 

signaler:  
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Nedregulert HLA klasse I på målcellen, som er en vanlig 

konsekvens ved virusinfeksjon i en celle. 

Cytokiner i vevet (bl.a. IL-12 og IL-15) som regulerer NK-

cellenes aktiveringsgrad og påvirker uttrykket av reseptorer og 

adhesjonsmolekyler. 

Om NK-cellen er bundet til en målcelle via adhesjonsmolekyler 

(dvs. de oppfatter signaler fra adhesjonsmolekylene når disse er 

bundet til sine ligander). 

NK-cellene har også reseptorer for andre ligander på målcellen: 

HLA, collagen, sialinsyre, MIC-A og MIC-B, virale 

hemagglutininer m.fl. 

 

T-cellene gjenkjenner "ikke selv" = virusrelaterte peptider, som 

de må få må få presentert på HLA av korrekt klasse. De CD4 

positive cellene: for aktivering skjer presentasjonen av HLA 

Klasse II på dendrittiske celler. Når de ferdigutviklede CD4 

positive effektorcellene skal hjelpe CD8 positive celler til 

aktivering, må virusrelaterte peptider fremvises på HLA klasse I. 

Da skjer også antigenpresentasjon av dendrittiske celler, som har 

både HLA klasse I og II. Derved kan den CD4 positive og den 

CD8 positive cellen samlokaliseres og den CD8 positive cellen 

kan få hjelp til differensiering til cytotoksiske effektorceller av 

den dendrittiske cellen og hjelpercellen i samarbeid.  De 

cytotoksiske T effektorcellene gjenkjenner infiserte celler som 

skal drepes ved at disse fremviser virusrelaterte peptider på HLA 

klasse I. 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

1/2 poeng for å nevne at NK-celler gjenkjenner endret selv, men 

uten mer forklaring. Fullt poeng krever detaljert mekanisme, men 

ikke navn på reseptorene og alle ligander som er involvert. 

1/2 poeng for å nevne at T-celler gjenkjenner virusrelaterte 

peptider på HLA. Fullt poeng krever korrekte HLA-klasser og 

dendrittiske celler. 

Generelle svar om pattern recognition receptors (PRR) i det 

medfødte forsvaret og / eller spesifikke antigenreseptorer i det 

ervervede forsvaret gir ikke poeng - spørsmålet er knyttet til de 

aktuelle cellene ved influensainfeksjonen.  

 

Deloppgave 

(1 poeng) 

4 Svar  

Vaksinen gir immunologisk hukommelse som særlig bygger på 

antistoff (fordi det er vanskelig å få sterke cytotoksiske 

vaksineresponser med drepte vaksiner). Antistoffene er i stor grad 
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spesifikke for virusets hemagglutinin og neuraminidase, som 

skifter noe fra år til år og mye enkelte år. Derfor lages det ny 

vaksine årlig med antigener som er tilpasset årets 

influensavariant/er. Effektene av drepte vaksiner varer heller ikke 

så lenge. Kvinnen har derfor for lav antistoffkonsentrasjon og 

antistoff med for lav affinitet til at hun er beskyttet 3 år etter 

vaksinasjonen. 
 

  Hva gir 
poeng? 

 

½ poeng for antistoffspesifisitet og virusantigener som skifter. ½ 

poeng for kortvarig effekt av drepte vaksiner. 

 

Deloppgave 

(1 poeng) 

5 Svar  

Kvinnen har typiske symptomer på en bakteriell superinfeksjon. 

Purulent ekspektorat er typisk for bakterieinfeksjoner. Det består 

for en stor del av døde nøytrofile granulocytter og døde 

vevsceller (debris).  

 

  Hva gir 
poeng? 

 

Selv om studentene ikke har hatt så mye sykdomslære skal de vite 

mekanismen for dannelse av puss og kunne resonnere seg frem til 

bakterieinfeksjon (evt. bakteriell superinfeksjon) ut fra det. 

Dessuten gir mange virusinfeksjoner redusert aktivitet av 

fagocytter (via mange forskjellige mekanismer som studentene 

ikke behøver å kjenne til) og derved økt risiko for sekundære 

bakterieinfeksjoner. Det er ikke nødvendig å vite hvilke bakterier 

som er vanligst ved bakteriell superinfeksjon etter influensa. 

1/2 poeng for bakterieinfeksjon uten forklaring. Fullt poeng 

krever begrunnelsen med puss som nøkkelord for å skille fra ren 

gjetting. Ikke poeng for influensa, som også kan gi pneumoni, 

men med blankt ekspektorat. 

 

Deloppgave 

(0,5 poeng) 

6 Svar  

Økt konsentrasjon av CRP skyldes proinflammatoriske cytokiner 

som skilles ut av forskjellige typer celler i det infiserte området, 

særlig IL-6. Cytokinene virker på hepatocytter som syntetiserer og 

secernerer CRP og andre molekyler som trengs til immunforsvaret 

ved infeksjonen. Dette er ledd i akutt fase-reaksjonen.  
 

  Hva gir 
poeng? 

 

Poeng krever proinflammatoriske cytokiner og akutt fasereaksjon - 

beskrivelse er greit også uten begrepet akutt fase. Det er ikke 

nødvendig å angi celletypene som kan skille ut cytokiner. Det er 
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ikke nok å nevne «akutt fase» uten forklaring. 
 

Deloppgave 

(1,5 poeng) 

7 Svar  

Ved bakterieinfeksjon er hovedforsvaret fagocytose. CRP kan 

bindes til bakterier og aktivere klassisk vei av 

komplementkaskaden. Aktiveringsprodukter av komplement som 

sitter på bakterieoverflaten opsoniserer dem slik at fagocytosen 

blir mer effektiv fordi fagocyttenes komplementresptorer 

stimuleres. Derved bidrar akutt fase-reaksjonen og CRP-

produksjonen til mer effektiv bekjempelse av en bakteriell 

pneumoni. 

 

  Hva gir 
poeng 

 

1 1/2 poeng for mekanismen for opsonisering og fagocytose. 1 

poeng hvis ikke pathway for komplementaktivering er nevnt eller 

forklaring mangler på hva opsonisering er (bare begrepet er 

nevnt). 

Mekanismesvar som bare går på at CRP øker antistoffrespons 

fordi komplement-aktiverende antigener reduserer B-cellers 

aktiveringsterskel gir 1/2 poeng (er korrekt, men ikke det mest 

sentrale. Derfor ikke nødvendig å ha med dette for fullgodt svar). 

 

 

Noen kommentarer til skjemaet: 

 For informasjon om hvordan man skriver kortsvarsoppgaver se ”Undervisningsveileder 
– Kortsvarsoppgaver” som finnes på https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet 

 Hva som gir poeng må være detaljert og spesifikt. 

 Vi anbefaler at en kortsvarsoppgave inneholder 5-7 delppgaver. Deler man oppgaven 
opp i flere oppgaver er det mye lettere å sette poeng for sensor og dermed får 
oppgavene høyere validitet og reliabilitet. Grå felt fylles bare ut hvis oppgaven har flere 
enn 5 deloppgaver. 

 Hvis du legger til supplerende tekst mellom deloppgavene på hver oppgave, pass på at 
du ikke avslører svaret på tidligere spørsmål. 

Generelle tilbakemeldinger på dette skjemaet og om veilederen for kortsvarsoppgaver kan rettes til 
eksamenskoordinator ved DMF tobias.s.slordahl@ntnu.no. Spørsmål knyttet til den aktuelle eksamen rettes til 
eksamenskommisjonen ved de aktuelle semester. 

  

https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet
mailto:tobias.s.slordahl@ntnu.no
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Mal for spørsmål og sensorveiledning av kortsvarsoppgaver 
Utarbeidet av Cicilie Nordvik, Maria Radtke, Ingunn Bakke, Anne Vik, Marte Laugen og Tobias S. Slørdahl (2015) 

 

Oppgavenavn: OPPGAVE 2 

Laboratorieeksponeringer og helse 

Undervisningsenhet(er)
: 

Toksikologi (IKM) og arbeidsmedisin (ISM) 

Oppgaveansvarlig: Navn:  

 E-post:  

 Telefonnummer:  

Stadium/semester: I/semester ID 

Læringsmål  

(ALLE relevante) 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

 

Spørsmål 1: 

10.1.2 (ID) gjøre rede for vanlige arbeids- og miljøfaktorer som har 

betydning for helse og kjennskap til ulike typer av helseeffekter. 

10.1.1(ID) forklare hvordan arbeids- og miljøpåvirkninger kan 

påvirke helse og hvordan man kan undersøke slike sammenhenger. 

Spørsmål 2: 

8.1.2 (IC) definere begrepene støy og støyskade, gjøre rede for ulike 

typer støy og viktige støykilder, samt metoder for å begrense 

støyplager. 

Spørsmål 3: 

6.1.6 (ID) redegjøre for effekten av og forklare mekanismene bak de 

viktigste toksiske virkningene av tungmetaller, løsemidler, 

plantevernmidler, nanopartikler og dioxiner og se dette i sammenheng 

med eksponering og mulig akkumulering av kjemikaliene. 

Spørsmål 4: 

6.1.6 (ID) redegjøre for effekten av og forklare mekanismene bak de 

viktigste toksiske virkningene av tungmetaller, løsemidler, 

plantevernmidler, nanopartikler og dioxiner og se dette i sammenheng 

med eksponering og mulig akkumulering av kjemikaliene. 

10.1.1(ID) forklare hvordan arbeids- og miljøpåvirkninger kan 

påvirke helse og hvordan man kan undersøke slike sammenhenger. 

Spørsmål 5: 

10.1.3 (ID) beskrive hovedprinsippene for forebyggelse av arbeids- og 

miljørelatert sykdom. 

 

https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php
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Oppgave 

Vignett  

Ved laboratoriearbeid, enten det er på sykehus eller innen 

undervisning og forskning, kan laboranter og andre bli utsatt for 

forskjellige arbeidsmiljøpåvirkninger. En av disse er eksponering for 

kjemikalier. 

 

Deloppgave 1  

(2 poeng) 

 

Nevn fire andre hovedgrupper av påvirkninger som vi kan finne i 

laboratorier og som kan ha betydning for helsa til de som arbeider der. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

På en arbeidsplass i et laboratorium er støynivået 78 dBA. 

 

Deloppgave 2  

(2 poeng) 

 

Hvilke virkninger kan slik støy ha for den som arbeider der, og 

hvordan kan man best forebygge støyskader generelt? 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Formalin (40-50% vandig løsning av formaldehyd) er en reaktiv 

løsning en kan eksponeres for i enkelte laboratorier. Formaldehyd er 

sterkt polart og elimineres raskt fra blodet (plasma t1/2 i 

størrelsesorden 2 minutter).  

 

Deloppgave 3  

(2 poeng) 

 

Vil en forvente at formaldehyd distribueres til fett, og vil en forvente 

at formaldehyd akkumuleres i kroppen fra den ene arbeidsdagen til 

den neste? Forklar. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Formaldehyd (fra formalin) kan gi mange effekter i kroppen ved 

langtidseksponering for høye doser. 
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Deloppgave 4  

(2 poeng) 

 

På hvilke måter kan formaldehyd påvirke reproduksjon og 

fosterutvikling, og hvilke mekanismer kan være involvert? 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 5  

(2 poeng) 

 

Nevn i prioritert rekkefølge de fem hovedtiltakene som er vanlige for 

å beskytte arbeidstakere mot skadelig kjemisk påvirkning. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende) X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 6 (poeng) Skriv spørsmålet/oppgaven her 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Deloppgave 7 (poeng) Skriv spørsmålet/oppgaven her 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende)   

 

 

Sensorveiledning 

Deloppgave 

(2poeng) 

1 Svar  

Fysikalske påvirkninger bør nevnes. Her kan støy og 

radioaktiv/ioniserende/UV stråling godkjennes som to separate 

svar, mens Fysikalske påvirkninger og enten støy eller 

radioaktiv/ioniserende/UV stråling ikke godkjennes som to svar 

siden fysikalske påvirkninger er det overordnete begrepet. 

Vibrasjonspåvirkning godkjennes ikke fordi det ikke er noe typisk 

for laboratorier. 

Mikrobiologiske påvirkninger bør nevnes. Her kan også smitte 

og bakterier, virus og sopp godkjennes, men ikke som flere riktige 

siden vi sier hovedgrupper 

Psykososiale/organisatoriske påvirkninger bør nevnes. Her kan 

også stress, mobbing, og seksuell- eller annen trakassering 

godkjennes, men ikke som flere riktige siden vi sier 
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hovedgrupper. 

Ergonomiske forhold bør nevnes. Dette dreier seg om tilpasning 

mellom mennesket og arbeidet. 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

Kjemiske påvirkninger framgår av spørsmålet, og står i 

ingressen, så det gir ikke poeng. 

Gi 0,5 poeng for hver riktig hovedgruppe 

 

Deloppgave 

(2poeng) 

 

2 Svar  

A: 78 dBA er ikke regnet som hørselskadelig støy, men et slikt 

støynivå kan føre til konsentrasjonsvansker og økt tretthet i 

forbindelse med arbeidet. 

B: For forebygging av støyskader regner man alltid at det første 

tiltaket er å redusere støykilden enten ved å fjerne, modifisere 

eller bygge inn denne. 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

A: 1 poeng. 

B: 1 poeng. Personlig verneutstyr med hørselsvern kommer alltid 

i siste rekke og bør ikke gi poeng hvis bare dette nevnes. 

 

Deloppgave 

(2poeng) 

3 Svar  

A: Svaret er nei. På grunn av sin høye vannløselighet finner du 

nesten ikke formaldehyd i fett.  

B: Svaret er nei. I løpet av 5 x t1/2, dvs 10-15 minutter etter 

opphør av formalin eksponeringen, vil så godt som alt 

formaldehyd være eliminert fra kroppen (ca 97%). En vil derfor 

møte opp neste arbeidsdag uten formaldehyd i kroppen.  

 

  Hva gir 
poeng? 

 

A: 1,0 poeng. Korrekt svar uten forklaring gir 0,5 poeng. Korrekt 

svar med gal forklaring gir 0 poeng. 

B: 1,0 poeng. Ikke tilstrekkelig å kun svare nei og referere til rask 

eliminasjon (gir kun 0,5 poeng). For å få full score må en i svaret 

konkret referere til faktoren 5 x t1/2. (eller 4 x t1/2) 

 

Deloppgave 

(2poeng) 

4 Svar  

A: Formaldehydeksponering kan hos kvinner påvirke 
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reproduksjon gjennom uregelmessig menstruasjon, økt forekomst 

av endometriose og redusert fruktbarhet. For menn foreligger det 

ikke sikre studier på mennesker som påviser sammenheng 

mellom formaldehydeksponering og reproduksjonsskader. 

Generelt kan fosterskader uttrykkes ved spontanaborter, 

dødfødsler, for tidlige fødsler, redusert fødselsvekt og skader av 

forskjellige typer hos levende fødte barn. 

B: De viktigste mekanismene for fosterskader og 

reproduksjonsskader etter formaldehydeksponering hos både 

kvinner og menn er gentoksisitet av forskjellige typer 

(kromosomabberasjoner, mikronuklei, søsterkromatidutbytte, 

DNA-brudd, kryssbinding mellom DNA og proteiner) og 

oksidativt stress. I tillegg knyttes apoptose, redusert aktivitet av 

enzymer (LDH og SDH) som er involvert i modning av mannlige 

kjønnsceller, redusert testosteron, epigenetiske forandringer og 

stress via hormoner i aksen hypothalamus - hypofyse – 

binyrebark til formaldehydeksponering. Disse mekanistiske 

sammenhengene er framkommet ved studier på både dyr og 

mennesker. 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

A: 1 poeng. Både reproduksjon og fosterskader må omtales. 

Ufullstendig svar gir kun 0,5 poeng 

B: 1 poeng. Både gentoksisitet og oksidativt stress må være med 

for å gi 1 poeng. Det kan aksepteres at noen av 

tilleggsmomentene i andre del av svaret ikke er med uten at det 

trekkes poeng. Uten tilleggsmomenter gis kun 0,5 poeng.  

 

Deloppgave 

(2poeng) 

5 Svar  

1) Eliminasjon (fjerning av den skadelige påvirkningen)  

2) Substitusjon (bytte ut et helsefarlig kjemikalium med et 

annet som representerer en lavere helserisiko ved 

eksponering) 

3) Innkapsling eller lukking av prosesser (herunder regner 

vi avtrekkskap på laboratorier) 

4) Ventilasjon/avtrekk (herunder regner vi 

allmennventilasjon og punktventilasjon) 

5) Personlig verneutstyr (maske, klær, briller m.m.). Et av 

disse kan godkjennes, men ikke flere.  

 

  Hva gir  



  13 av 23 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
  

 
 

poeng? Gi 0,3 poeng for hvert riktig tiltak og 0,5 poeng hvis også 

rekkefølgen er riktig. 

 

Deloppgave 6 Svar  

  Hva gir 
poeng? 

 

 

Deloppgave 7 Svar  

 

Noen kommentarer til skjemaet: 

 For informasjon om hvordan man skriver kortsvarsoppgaver se ”Undervisningsveileder 
– Kortsvarsoppgaver” som finnes på https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet 

 Hva som gir poeng må være detaljert og spesifikt. 

 Vi anbefaler at en kortsvarsoppgave inneholder 5-7 delppgaver. Deler man oppgaven 
opp i flere oppgaver er det mye lettere å sette poeng for sensor og dermed får 
oppgavene høyere validitet og reliabilitet. Grå felt fylles bare ut hvis oppgaven har flere 
enn 5 deloppgaver. 

 Hvis du legger til supplerende tekst mellom deloppgavene på hver oppgave, pass på at 
du ikke avslører svaret på tidligere spørsmål. 

Generelle tilbakemeldinger på dette skjemaet og om veilederen for kortsvarsoppgaver kan rettes til 
eksamenskoordinator ved DMF tobias.s.slordahl@ntnu.no. Spørsmål knyttet til den aktuelle eksamen rettes til 
eksamenskommisjonen ved de aktuelle semester. 

  

https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet
mailto:tobias.s.slordahl@ntnu.no
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Mal for spørsmål og sensorveiledning av kortsvarsoppgaver 
Utarbeidet av Cicilie Nordvik, Maria Radtke, Ingunn Bakke, Anne Vik, Marte Laugen og Tobias S. Slørdahl (2015) 

 

Oppgavenavn: OPPGAVE 3 

Tolking av relativ risiko 

Undervisningsenhet(er): Epidemiologi 

Oppgaveansvarlig: Navn:  

 E-post:  

 Telefonnummer:  

Stadium/semester: ID 

Læringsmål  

(ALLE relevante) 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

IC: 

9.1.4 kjenne til viktige studiedesign: random 

iserte kontrollerte, kohort, case-control og tverrsnitt studier 

9.1.5 kjenne til at konfundering, målefeil og seleksjonsbias er sentrale 

feilkilder i epidemiologiske studier 

ID: 

9.1.7 kalkulere absolutte og relative mål for sammenlikning  

av sykdomsforekomst 

 

Oppgave 

Vignett  

Les det følgende sammendraget fra en vitenskapelig artikkel: 

«The purpose of this study was to determine the risk for divorce among 

cancer patients. We conducted a nationwide, population-based study of 

46,303 persons aged 30-60 years in whom selected cancers were 

diagnosed in 1981-2000 and 221,028 randomly sampled, cancer-free 

persons. Information on socioeconomic status, demographics and 

comorbidity was obtained from Danish administrative registries. We 

analysed the risk for divorce, adjusted for several potential 

confounders, during follow-up. We found that cancer patients had the 

following relative risks for divorce compared to the general population: 

Relative risk (RR), 1.01 and 0.99 for women and men, respectively. “ 

 

Spørsmål 1  

(2 poeng) 

 

Konklusjonen er slettet fra sammendraget. Trenger kreftpasienter frykte 

for ekteskapet sitt mer enn andre? Hvorfor, eller hvorfor ikke? 

 

   Kognitivt nivå (kryss K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php
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av) 

Eventuelt 
supplerende vignett 

  

Relativ risiko (RR) var 1,01 blant menn og 0,99 blant kvinner. 

 

Spørsmål 2  

(1 poeng) 

 

Kan dette alene indikere at kjønn er en konfunder (confounder) for 

sammenhengen mellom kreft og skilsmisse?  

 

   Kognitivt nivå (kryss 
av) 

K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Spørsmål 3  

(1 poeng) 

 

Kan dette alene indikere at kjønn modifiserer sammenhengen mellom 

kreft og skilsmisse (effektmodifikasjon)? Hvorfor, eller hvorfor ikke?  

 

   Kognitivt nivå (kryss 
av) 

K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Spørsmål 4  

(1 poeng) 

 

Kan dette alene indikere at sammenhengen mellom kreft og skilsmisse 

medieres via kjønn? Hvorfor, eller hvorfor ikke? 

 

   Kognitivt nivå (kryss 
av) 

K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende) X  

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Forfatterne skriver at de “analysed the risk for divorce, adjusted for 

several potential confounders.” 

 

Spørsmål 5  

(2 poeng) 

 

Hva er kriteriene for at en variabel skal være en konfunder (confounder) 

for sammenhengen mellom kreft og skilsmisse? 

 

   Kognitivt nivå (kryss 
av) 

K1 (gjengivende) X K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 
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Spørsmål 6 (poeng) Skriv spørsmålet ditt her 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende)   

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Spørsmål 7 (poeng) Skriv spørsmålet ditt her 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 (gjengivende)  K2 (resonnerende)   

 

 

Sensorveiledning 

Spørsmål 

(2poeng) 

1 Svar  

Nei, ingen grunn til større frykt enn hos andre. Den relative 

risikoen er tilnærmet lik 1, hvilket betyr at kreft og skilsmisse 

ikke er assosiert. Med andre ord: Kreftpasienter har samme 

risiko for skilsmisse som sammenlikningsgruppa.  

 

  Hva gir 
poeng? 

 

1 poeng gis for svaret ”nei”. Ytterligere 1 poeng gis for 

forklaringen over. 

Se svaret. 

Spørsmål 

(1poeng) 

2 Svar  

Nei 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

Svaret ”nei” er tilstrekkelig. 

Spørsmål 

(1poeng) 

3 Svar  

Nei. RR i begge subgrupper er tilnærmet lik 1 (1 poeng). Hvis 

studenten skriver at 1,01 og 0,99 er veldig like slik at 

effektmodifikasjonen er veldig liten, blir det også godtatt som 

korrekt svar.  

 

  Hva gir 
poeng? 

Se svaret 

Spørsmål 

(1poeng) 

4 Svar  

Nei. De subgruppe-spesifikke relative risikoene, uten informasjon 

om relativ risiko for hele studiepopulasjonen, kan ikke hjelpe oss 

til å avgjøre om det foreligger mediering (1 poeng). Alternativt 

godtas det også som korrekt svar dersom studenten skriver at 

mediering er utelukket fordi kjønn ikke kan være en konsekvens 



  17 av 23 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
  

 
 

av eksponeringen (kreft). 

  Hva gir 
poeng? 

Se svaret 

Spørsmål 

(2poeng) 

5 Svar  

Variabelen må (1) være assosiert med både kreft 

(eksponeringen) og skilsmisse (sykdommen), (2) men den må 

ikke være påvirket av (være en følge av) kreft eller skilsmisse. 

Begge kriteriene må være oppfylt.  

 

  Hva gir 
poeng? 

 

Begge kriteriene må være nevnt for at det skal gis 2 poeng. 

Dersom bare 0 eller 1 kriterium nevnes, gis 0 poeng. 

 

Spørsmål 6 Svar  

  Hva gir 
poeng? 

 

 

Spørsmål 7 Svar  

 

Noen kommentarer til skjemaet: 

 For informasjon om hvordan man skriver kortsvarsoppgaver se ”Undervisningsveileder 
– Kortsvarsoppgaver” som finnes på https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet 

 Hva som gir poeng må være detaljert og spesifikt. 

 Vi anbefaler at en kortsvarsoppgave inneholder 5-7 spørsmål. Deler man oppgaven opp 
i flere spørsmål er det mye lettere å sette poeng for sensor og dermed får oppgavene 
høyere validitet og reliabilitet. Grå felt fylles bare ut hvis oppgaven har flere enn 5 
spørsmål. 

 Hvis du legger til supplerende tekst mellom spørsmålene på hver oppgave, pass på at 
du ikke avslører svaret på tidligere spørsmål. 

Generelle tilbakemeldinger på dette skjemaet og om veilederen for kortsvarsoppgaver kan rettes til 
eksamenskoordinator ved DMF tobias.s.slordahl@ntnu.no. Spørsmål knyttet til den aktuelle eksamen rettes til 
eksamenskommisjonen ved de aktuelle semester. 

  

https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet
mailto:tobias.s.slordahl@ntnu.no
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Mal for spørsmål og sensorveiledning av kortsvarsoppgaver 
Utarbeidet av Cicilie Nordvik, Maria Radtke, Ingunn Bakke, Anne Vik, Marte Laugen og Tobias S. Slørdahl (2015) 

 

Oppgavenavn: OPPGAVE 4 

Barneønske, kvinne 40 år 

Undervisningsenhet(er): Obstetrikk (embryologi) 

Medisinsk genetikk 

Oppgaveansvarlig: Navn:  

 E-post:  

 Telefonnummer:  

Stadium/semester: Semester ICD 

Læringsmål  

(ALLE relevante) 

 

 

 

 

Læringsmålene finnes på: https://vev.medisin.ntnu.no/lmdb/qx/build/index.php 

 

Semester IA: 

2.1.2 Cellebiologi/anatomi 

2.1.2.1 beskrive oppbygningen av prokaryote og eukaryote celler 

2.1.2.2 beskrive gametogenese og befruktning 

2.1.2.3 beskrive hovedtrekkene i utviklingen av embryo fra befruktet eggcelle til 

dannelsen av tre kimlag, og angi hvilke 

strukturer de tre kimlagene gir opphav til 

Semester 1C 

2. Etikk                                                                                                                                                                                                                          

2.1.6  gjøre rede for de etiske utfordringer relatert til assistert befruktning, 

regelverket rundt tilbudet i Norge og den assisterte befruktnings plass innenfor 

helsevesenet. 

4. Kjemi, biokjemi, farmakologi                                                                                                                                 

4.1.6 beskrive hovedtrekkene i syntesen av steroidhormoner, gjøre rede for 

steroidenes kjemiske egenskaper, deres virkningsmekanismer og fysiologiske 

virkninger.   

5. Genetikk, cellebiologi 

5.1.2 beskrive de viktigste metodene innen moderne molekylærbiologi, og forklare 

prinsippet for hybridisering 

5.1.3 forklare kort hvordan gentester kan brukes til å kartlegge genetisk betinget 

sykdom og til å anslå risiko for utvikling av sykdom 

5.1.4 gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av mutasjon 

kromosomaberrasjoner                                                                                                                  

6. Morfologi                                                                                                              

6.1.8 Gjøre detaljert rede for befruktning og tidlig fosterutvikling, inkludert 

histologisk differensiering og embryologisk utvikling (generell embryologi som 

beskriver utvikling fra befruktning til gastrulasjon og spesiell embryologi av CNS, 

gastrointestinaltraktus, urogenitalsytem, skjelett.                                                                                                       

6.1.12 beskrive typiske anatomiske avvik ved de vanligste typer av medfødte 

misdannelser 
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Oppgave 

Vignett  

Et par oppsøker sin fastlege på grunn av ufrivillig barnløshet.  

Kvinnen er 41 år, og mannen er 35 år. Mannen har i mange år drevet 

med kroppsbygging, og han fremstår svært muskuløs. Du bestiller en 

sædundersøkelse ved Fertilitetsenheten på St Olavs hospital. Svaret 

viser at det er sædceller i prøven, men i betydelig redusert antall og 

med dårlig motilitet. Ved klinisk undersøkelse finner man to testikler 

i scrotum. Disse har normal konsistens ved palpasjon, men er knapt 

halvparten så store som forventet. Mannen innrømmer å ha brukt 

anabole steroider gjennom flere år, og dette vurderes som den mest 

sannsynlige årsaken til redusert spermiekvalitet. 

 

Deloppgave 1  

(3 poeng) 

 

Hvilke årsaksmekanismer (organer, celler og hormoner) ligger bak 

den reduserte spermiekvaliteten i dette tilfellet? Tegn og forklar. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 K2 
(resonnerende) 

X  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Deloppgave 2  

(2 poeng) 

 

Nevn to faktorer hos kvinnen som også gjør det vanskelig å bli 

gravid.                                                                                                                  

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 K2 
(resonnerende) 

X  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Paret får tilbud om assistert befruktning. Eggproduksjonen hos 

kvinnen forsøkes stimulert med FSH (folikkelstimulerende hormon). 

På tross av at hun får maksimalt høye doser FSH lykkes man ikke 

med å få ut mer enn 3 oocytter. Disse forsøkes befruktet med 

mannens sædceller. På dag 2 etter befruktning tilbakeføres et 2-celle 

embryo til kvinnens livmor. To uker senere har hun en positiv 

graviditetstest. 

 

Deloppgave 3  

(1 poeng) 

 

Hva måles ved en graviditetstest og hvilke(t) prøvemateriale kan 

benyttes? 
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   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Etter noen uker får kvinnen en vaginalblødning. Hun får time til 

ultralydundersøkelse ved NFSM (Nasjonalt senter for fostermedisin) 

ved St Olavs Hospital. Ultralydundersøkelsen utføres transvaginalt. 

Ved undersøkelsen kan man blant annet se at fosterhjertet slår med en 

frekvens på 105 slag per minutt. 

 

Deloppgave 4  

(2 poeng) 

 

Hvordan dannes det primitive hjerterøret og når i svangerskapet 

skjer det? Når begynner fosterhjertet å slå?  

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

X K2 
(resonnerende) 

  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

På grunn av kvinnens alder henvises hun til ytterligere undersøkelser 

i svangerskapsuke 11 for å vurdere sannsynligheten for 

kromosomfeil/utviklingsavvik hos fosteret. Det er vanskelig å få 

oversikt over hjertets anatomi, men legen lurer på om det kan 

foreligge en defekt i skilleveggen mellom hjertekamrene. Det synes å 

mangle tommel på begge hender, det ses kun en navlearterie, og 

fosteret har et nakkeødem som ses som en oppklaring ved nakken. På 

bakgrunn av funnene tilbys paret kromosomundersøkelse, noe de 

takker ja til. 

 

Deloppgave 5  

(2 poeng) 

 

Beskriv aktuelle prøvetakingsmetoder av fosteret, og hvilke farer 

som er forbundet med selve prøvetakingen. 

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

 K2 
(resonnerende) 

X  

Eventuelt supplerende 
vignett 

 

Deloppgave 6  

(2 poeng) 

 

Man ønsker å utføre en genetisk undersøkelse på prøvematerialet. 

Hvordan fungerer den mest aktuelle undersøkelsen, og hva kan den 

gi svar på?  

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1  K2 X  
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(gjengivende) (resonnerende) 

Eventuelt 
supplerende vignett 

 

Svaret på prøven viser at fosteret har trisomi 18. 

 

Deloppgave 7  

(1 poeng) 

 

Hva er den mest sannsynlige hjertefeilen hos dette fosteret?  

 

   Kognitivt nivå (kryss av) K1 
(gjengivende) 

X K2 
(resonnerende) 

  

 

 

Sensorveiledning 

Deloppgave 

(3 poeng) 

1 Svar  

Spermieproduksjonen skjer i testes og reguleres via negativ 

feedback til hypofyse (FSH og LH) og hypothalamus 

(GnRH=gonadotropin releasing hormon). Ved eksogen tilførsel 

av testosteron (inntak av anabole steroider) vil hypofysen svare 

med å supprimere LH og testosteron, hvilket i neste omgang 

medvirker til redusert ny-syntese av testosteron fra Leydigcellene 

og redusert spermiogenese fra germinalcellene i testes. Sistnevnte 

er i varierende grad reversibelt om misbruket av anabole steroider 

opphører. (2 poeng) 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

Dersom svaret inneholder: «Negativ feedback» – gis 0. 5 poeng, 

«FSH, LH og GnRH gis 0.25 poeng,                           

«Leydigceller og germinalceller i testes» gis 0. 5 poeng, 

«suppresjon av testosteronsyntese i testes» gis 1 poeng. 

Instruktiv tegning med riktige benevnelser og inntegnet ± kan 

erstatte tekst og gi full score. 

 

Deloppgave 

(2 poeng) 

2 Svar  

Hennes eggreserver vil være redusert både kvantitativt (færre 

primordialfollikler) (1poeng) og kvalitativt (dvs. relativt større 

andel av gjenværende eggceller vil ha genetisk feil) (1 poeng). 

Begge deler forverres jo eldre kvinnen er. 

  

  Hva gir 
poeng? 
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Deloppgave 

(1 poeng) 

3 Svar  

Graviditetstesten er positiv hCG i urin (0.5 poeng) eller 

kvantitativ hCG i serum. (0.5 poeng) 

 

  Hva gir 
poeng? 

 

 

Deloppgave 

(2 poeng) 

4 Svar  

Hjertet begynner å slå etter fem fullgåtte uker basert på siste 

menstruasjon, ca. 22 eller 23 dager etter unnfangelsen. Med 

transvaginal ultralyd ser man et lite blafrende hjerteslag. Hjertet 

er svært primitivt og rør-formet, men funksjonelt. Hjerterøret er 

oppstått som følge av embryoets laterale folding med 

etterfølgende sammensmelting (apoptose) av de to endokardiale 

tuber/ rør.  

 

  Hva gir 
poeng? 

0,5 poeng for hver av de to utviklingstrinnene; embryoets laterale 

folding og etterfølgende sammensmelting (apoptose) av de to 

endokardiale tuber/rør. 

0,5 poeng for å vite når dannelsen av hjerterøret skjer 

0,5 poeng for når hjertet begynner å slå 

 

Deloppgave 

(2 poeng) 

5 Svar  

Fostervannsprøve tas vanligvis først etter uke 15, da det ofte er 

for få celler i fostervannet før den tid.  

CVS (Chorion villus sampling) er morkakeprøve som tas rundt 

uke 10-12, og det vil være den mest aktuelle 

prøvetakingsmetoden her. Begge prosedyrene assisteres av 

ultralyd. Både fostervannsprøve og CVS medfører en økt risiko 

for spontanabort med 0.5-1 %.  

Det kan også tas prøve av navlestrengsblod.  

 

  Hva gir 
poeng? 

 

 

Deloppgave 

(2 poeng) 

6 Svar  

Karyotyping er den mest aktuelle analysen å rekvirere på CVS 

prøven. G-bånd-karyotyping er mest vanlig. Det er en 

lysmikroskopisk undersøkelse av celler i delingsfase, det vil si at 

cellene må dyrkes. De kondenserte metafase-kromosomene 

trypsinbehandles og Giemsa-farges. Det er en ressurs- og 

tidkrevende analyse som tar 2-3 uker før svar foreligger. 
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Karyotyping egner seg godt til å se på numeriske kromosomavvik 

(trisomier og Turner), samt større delesjoner eller duplikasjoner 

av kromosombiter. Kromosomfeil under en viss størrelse 

oppdages ikke med karyotyping (dvs <5 – 15 Mb).  

 

  Hva gir 
poeng? 

 

 

Deloppgave 

(1 poeng) 

7 Svar En ventrikkelseptumdefekt er den mest sannsynlige 
hjertefeilen hos dette fosteret.  

  Hva gir 
poeng? 

 

 

 

Noen kommentarer til skjemaet: 

 For informasjon om hvordan man skriver kortsvarsoppgaver se ”Undervisningsveileder 
– Kortsvarsoppgaver” som finnes på https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet 

 Hva som gir poeng må være detaljert og spesifikt. 

 Vi anbefaler at en kortsvarsoppgave inneholder 5-7 delppgaver. Deler man oppgaven 
opp i flere oppgaver er det mye lettere å sette poeng for sensor og dermed får 
oppgavene høyere validitet og reliabilitet. Grå felt fylles bare ut hvis oppgaven har flere 
enn 5 deloppgaver. 

 Hvis du legger til supplerende tekst mellom deloppgavene på hver oppgave, pass på at 
du ikke avslører svaret på tidligere spørsmål. 

Generelle tilbakemeldinger på dette skjemaet og om veilederen for kortsvarsoppgaver kan rettes til 
eksamenskoordinator ved DMF tobias.s.slordahl@ntnu.no. Spørsmål knyttet til den aktuelle eksamen rettes til 
eksamenskommisjonen ved de aktuelle semester. 

 

https://www.ntnu.no/dmf/eksamen-medisinstudiet
mailto:tobias.s.slordahl@ntnu.no

