
Sensorveiledning essay forskerlinjeeksamen 2016 

Oppgave 1 – lunge  

Spørsmål 1 (2 poeng).  

Spirometri viser obstruktiv ventilasjonsinnskrenkning fordi FEV1/FVC < 70%. Med FEV1 under 30% 

klassifiseres dette som KOLS  GOLD stadium 4,  altså alvorlig. Lett nedsatt FVC (< 80%) skyldes mest 

sannsynlig lett hyperinflasjon (pga økt RV som går på bekostning av FVC. Er ikke tilstrekkelig kriterium for å si 

at der i tillegg foreligger en restriktiv komponent i ventilasjonsinnskrenkningen.)  

Spørsmål 2 (3 poeng).  

Her foreligger en respiratorisk acidose (høy PaCO2 og acidostisk pH < 7.35) og lav PaO2, dvs respirasjonssvikt 

type 2.  Den lave pH tyder på en akutt, ikke – kompensert situasjon. Santidig er BE så høy som 8,6, noe som tyder 

på at der fra før har foregått en kompensasjon over tid, og at han derfor forut for denne forverrelsen har en kronisk 

respirasjonssvikt med metabolsk kompensasjon i bunnen. Altså foreligger akutt-på-kronisk respiratorisk acidose.  

Spørsmål 3 (2 poeng).  

Hb tas alltid, viktig å vite om der foreligger anemi som vil gi ytterligere problem med oksygeneringen.  

Videre viktig å få kartlagt om han har tegn på bakteriell infeksjon, ta CRP, hvite med differensialtelling. 

Elektolytter (Na, K) og kreatinin er rutineprøver som alltid tas i denne situasjonen. 

D – dimer synes ikke jeg er direkte indisert her (ikke spesielt sterk embolimistanke, stor sannsynlighet for 

forhøyet D – dimer uansett). 

Rtg thorax: Obs tegn til infeksjon/fortetning, pneumothorax, annet), dvs utløsende/kompliserende forhold med 

tanke på denne forverringen. 

EKG. 

Mikrobiologisk diagnostikk, blodkulturer, dyrkning av eksperktorat.  

Spørsmål 4 (3 poeng).  

Bronkoldilaterende behandling på forstøver (beta2-stimulator som f eks ventoline og anticholinerg behandling på 

forstøver som f eks atrovent).  

Steroider, og da er det greit å gi prednisolon 30 – 40 mg per os pga rask og nærmest fullstendig absorbsjon ved 

denne adminstrasjonsmåten. Evt gi solumedrol 30 – 40 mg intravenøst dersom der er grunner som taler mot 

peroral administrasjon. 

Antibiotioka, han er klinisk  påvirket, har feber og purulent ekspekorat  da rimelig å starte med et gram-negativt 

preparat her , f eks ampicillin eller pentrexyl, dersom han klinisk vurderes som dårlig f eks 2. el 3. generasjons 

cefalosporin. 

Vurdere væsketilførsel. 

Der foreligger kritisk lav PaO2, noe som normalt gjør at oksygentilførsel er absolutt nødvendig, men oksygen må 

da gis forsiktig (initialt f eks 1 liter på nese-brillekateter). Dette siden denne pasienten har kronisk 

respirasjonssvikt type 2 og er tilvendt forhøyet PaCO2 slik at fall i PaO2 blir viktig for å drive ventilasjonen her. 

Ukritisk tilførsel av PaO2 vil kunne ta bort «driven» som hypoksemi blir i denne situasjonen. 

Så metabolsk sur som denne personen er foreligger imidlertid indikasjon for non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) 

med BiPAP (ved pH < 7,35) slik at i denne situajonen vil NIV gis framfor oksygentilførsel alene uten NIV . 



 

Oppgave 2 – nevrologi  

Spørsmål 1 (1 poeng) 

Den klart mest aktuelle diagnosen er Guillain-Barre syndrom, eller Akutt inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, 

AIDP. Et aktuelt alternativ ut fra alder, kjønn og symptomer kan være Multippel sklerose.  

(Totalt 1poeng, 0,5 p for hvert riktig svar)  

Spørsmål 2 (2 poeng) 

Guillain-Barre syndrom eller AIDP: Pasienten har typisk hatt en infeksjonssykdom i forkant av symptomdebut (men den kan 

ha vært bagatellmessig). Cytomegalovirusinfeksjon er hyppig årsak, men flere virus og bakterier kan være aktuelle. Ved 

opplysning om gastroenteritt er det viktig å tenke på Clostridium difficile, som gir en aksonal variant og medfører dårligere 

prognose. 

Multippel sklerose: Pasienten er kvinne og i typisk debutalder, og MS kan debutere med nærmest alle slags nevrologiske 

utfall. Det er imidlertid uvanlig med bilaterale, symmetriske utfall. Anamnestisk informasjon: Familieanamnese på MS? 

Tidligere episodiske utfall fra nervesystemet; forbigående parestesier, tåkesyn, smerter i øyet, annet?) 

Intraspinal tumor eller abscess. Sjelden, og ledsages som regel av sterke ryggsmerter. Anamnestisk: Hudinfeksjon? 

(stafylokokker vanligst). Ved mistanke om malignitet: B-symptomer (feber, nattesvette, vekttap)? 

Transvers myelitt, en sjelden betennelsestilstand i ryggmargen. Kan gi bilaterale utfall som beskrevet, men normalt blir det 

sentralnervøse funn med livlige reflekser og invertert plantarrefleks. 

Konversjonslidelse (”hysterisk paralyse”) – passer dårlig fordi pasienten har hatt gradvis utvikling av symptomene og 

rapporterer sensibilitetsutfall med parestesier. Anamnese: Tidligere psykiatri? Problematisk oppvekst? Urolig sosial 

situasjon? Sekundærgevinst? 

Myastenia gravis passer ikke da tilstanden ikke gir sensibilitetsutfall. 

Borreliose er en teoretisk mulighet, men meget usannsynlig da pasienten har vært i London og i Troms, hvor det ikke er 

risiko for slik smitte. Anamnestisk spør man etter flåttbitt og observasjon av erythema chronicum migrans.  

(Totalt 2 poeng, 1 poeng for en god drøfting av hver av de to diff.diagnosene studenten nevner i spørsmål 1. Det gis poeng 

her også om diagnosen som drøftes er ”feil” i forhold til sensorveiledning for spørsmål 1 så lenge drøftingen er god. Derfor 

er flere ulike diagnoser med i sensorveiledningen for dette spørsmålet) 

Spørsmål 3 (1 poeng) 

Intraspinal tumor 

Intraspinal abscess.  

Transvers myelitt, en sjelden betennelsestilstand i ryggmargen.  

Konversjonslidelse (”hysterisk paralyse”)  

Borreliose er en teoretisk mulighet 

(Totalt 1poeng for 2 eller flere diagnoser, 0,5 poeng for minst 1 diagnose) 

 

 

 



Spørsmål 4 (2 poeng) 

Spinalvæsken viser typisk en ”dissosiasjon” mellom proteinnivå og celletall. Proteinnivået er som oftest patologisk forhøyet 

mens celletallet er normalt eller bare er lett økt (dette gir poeng). Videre vil det være normale trykkforhold og blank 

spinalvæske. Indirekte vil det mangle aktuelle funn i retning av diff.diagnoser (for eksempel MS, borreliose). 

Nevrografi vil ofte være normal eller inkonklusiv i tidlig fase, men vil i økende grad vise en demyeliniserende polynevropati 

(gir poeng også om det ikke nevnes at nevropatien er demyeliniserende). Sjeldnere vil det påvises en aksonal polynevropati 

(assosiert med dårligere prognose).  

(Totalt 2 poeng, 1 p for hver del) 

Spørsmål 5 (1 poeng)  

Plasmaferese og intravenøst immunglobulin (Ivig) regnes som likeverdige behandlinger. I praksis benyttes nå Ivig i de fleste 

tilfeller. Behandlingen bør startes så snart diagnosen er klar. Steroider har ingen plass. Pasienten skal ha daglig fysioterapi 

og lavmolekylært heparin som tromboseprofylakse. 

(Totalt 1 poeng, 0,5 p for hvert alternativ)  

Spørsmål 6 (2 poeng)  

Hovedpoenget er at det er svært viktig å monitorere respirasjonen nøye (1p). Det bør gjøres en enkel spirometri flere ganger 

daglig. Ved progredierende sykdom og fallende verdier blir det aktuelt å legge pasienten på respirator.  

Videre er det viktig å følge nøye med på utvikling av en eventuell autonom dysfunksjon, da det bl.a. kan medføre alvorlige 

forstyrrelser i hjerterytme, blodtrykk, blære- og tarmfunksjon, som bør monitoreres hyppig. (Totalt 2 poeng, 1p hvis minst 2 

av disse parameterne nevnes).  

Spørsmål 7 (1 poeng)  

Den perifere skaden medfører typisk opphevet pannerynking og lukningsdeficit i øyet, slik at hele ansiktshalvdelen er 

påvirket. Den sentrale facialisparesen rammer ikke pannen og periorbital muskulatur (0,5p).  

Pannemuskulatur er innervert av både direkte og kryssede fibre fra facialiskjernen, mens nedre del av ansiktet kun mottar 

kryssede fibre. Dette gjør at patologi i høyre hjernehalvdel som omfatter supranukleære fibre til ansiktet gir pareser i nedre 

del av ansiktet, mens en perifer skade på n. facialis gir en parese i hele ansiktshalvdelen (0,5p).  

(Totalt 1 poeng) 

Oppgave 3 – anestesi 

Spørsmål 1 (3 poeng): De mest sannsynlige diagnoser er:  
1. Hjerteinfarkt – kan ikke sikkert diagnostiseres i mottagelsen fordi EKG forandringer kan skjules av LBBB. Det betyr 

at ev ST-T forandringer som kan komme fra et infarkt ikke vil vises med mindre du har et fersk EKG fra tidligere – 
noe som ikke er sannsynlig da han ikke har hatt slike smerter før.  Typiske brystsmerter og (antatt) nyoppstått 
venstre grenblokk skal håndteres som STEMI.  

2. Aortadisseksjon. Dette er en sannsynlig diagnose med hypertensjon uten påvisbare EKG forandringer. Det er 
momenter i anamnesen som kan gi mistanke om aortadisseksjon. Smertene ved aortadisseksjon er akutt 
innsettende med maksimal intensitet helt fra begynnelsen («pain of rupture»  –  ofte smertevandring med 
utstråling  til rygg). Poenget her er å skille mellom et infarkt som skal ha antikoagulering / trombosytthemmer noe 
man ikke skal ha ved aortadisseksjon fordi det operative forløp blir vanskeligere med større blødning.  

3. Pnevmothorax 
4. Lungeemboli 
5. Coxackie infeksjon – viral plevrodyni – myo-perikarditt (Bamble syke) 
6. GE intestinale katastrofer ventrikkelruptur 

 
De to første diagnosene bør settes høyest i det diagnostiske hierarki 
 
 



Spørsmål 2 (2 poeng):  EKG er tatt, deretter er det rimelig å gjøre i mottak:  
• Vanlige blodprøver: Hgb / levkosytter / CRP / Elektrolytter / kreatinin / infarktmarkører (CKMB / Troponin T 

(TnT) 
• Rtg Thorax for å utelukke pnevmothorax grunnet usikker diagnose og ikke tolkbart EKG 
• (TTE) Trans Thorakal Ekko av hjertet – om tilgjengelig ekspertise for å vurdere aorta ascendens og ev 

kontraksjonsdefekter i myokard. V-scan 
• CT thorax om usikker ekko for å utelukke aorta disseksjon da behandling som vil være avhengig av diagnose.   

 
Spørsmål 3 (1 poeng):  

• Smertestillende, antihypertensiva – betablokker – nitroglycerin 
• Oxygen ved behov  
• Dersom aortasykdom er utelukket: ASA/Plavix eller Brilique, lavmolkeylært heparin 

 
Spørsmål 4 (1 poeng):  

• Videre plan vil avhenge av at man har utelukket / bekreftet diagnoser som aortadisseksjon / pnevmothorax / 
GE traktus som årsak. Dette gjøres ved klinisk undersøkelse av buk / vurdering av Rtg thorax / TTE / CT thorax.  

• Koronar angiografi om man har utelukket aortadisseksjon og pnevmothorax og bukundersøkelse ikke gir 
mistanke om. 

 
Spørsmål 5 (1 poeng):  

• Laktatstigning i intensivsituasjon / postoperativt forløp er vanligvis forårsaket av hypoperfusjon, spesielt til GE 
traktus.  

• Man kan også se laktatstigning uten annen påvisbar årsak enn bruk av adrenalin infusjon 
 
Spørsmål 6 (2 poeng): 

• Blodtrykket er adekvat 
• Det foreligger hypoperfusjon med lav CO og lav SvO2 
• Vasokonstriksjon (høy SVR) og samtidige høye fylningstrykk (PCWP) tyder på sviktende pumpefunksjon 
• Logisk tilnærming vil være å starte med inotrop støtte (dobutamin / levosimendan / milrinon). De mest brukte 

inotrope midler gir vasodilatasjon. Vasodilatasjon kan være første valg ettersom BT er adekvat. Væsketilførsel 
kan være aktuelt når PCWP faller.  

• Støtte med aortaballongpumpe (IABP) kan være aktuelt i tillegg til inotrop terapi dersom det oppstår økende 
hjertesvikt og BT fall. 

• Ren væskebehandling eller vasokonstriksjon med noradrenalin vil være feil  

 

Oppgave 4 – bildediagnostikk 

Spørsmål 1a (1,5 poeng) 

Relevant:  

 Sykehistorie: 6 dager med hoste, feber og økende tungpust, siste døgnet med lette smerter i øvre høyre thorax.  

 Klinisk undersøkelse: knatrelyder over hele høyre lungeflate, normalt på venstre side. Feber 39 grader. 

Gulbrunt ekspektorat. 

 Tidligere sykdommer:  røyker (20 sigaretter i 20 år). KOLS grad II, Bypassoperert 5 år siden.  

 Faste medisiner er Albyl-E 75 mg x 1, Simvastatin 40 mg x 1 og Metoprolol 50 mg x 1 

 

De tre første punktene må være med for få full score (0,5 poeng på hver av disse, totalt 1.5 p) 

Spørsmål 1b (0,5 poeng) 

Pneumoni  

 

 



Spørsmål 2 (1 poeng) 

Fortetning i høyre overlapp (også fortetning i midtlappen, sternumsuturer og noe forstørret hjerte).  

 

Må beskrive den største fortetningen på høyre lunge for å få 1 poeng (ord som «Infiltrat» og lignende i stedet for 

«fortetning» aksepteres innenfor rimelighetens grenser). Trenger ikke å beskrive at den ligger i høyre overlapp 

(men må beskrive at det er på høyre side!) for å få full uttelling.  

Spørsmål 3 (1 poeng) 

CTA lungearterier (CT Arteriografi/Angiografi Lungearterier). CT(A) Thorax og CT Lungearterier er halvveis 

riktig (gir 0,5 poeng). Disse undersøkelsene gjøres med intravenøs kontrast, men det trenger de ikke spesifisere 

for å få full score. Scintigrafi kan også brukes, men er lite egnet hos denne pasienten (kjent kronisk og påvist akutt 

lungesykdom)  

Spørsmål 4 (1 poeng) 

Det sees kontrastdefekter (hvilket her er synonymt med trombemasser) i høyre arteria pulmonalis forenlig med 

sentral lungeemboli. Lungeemboli og høyre arteria pulmonalis må med for å full score (1 p). 

Spørsmål 5 (1 poeng) 

Røntgenstråler ved begge typer undersøkelser (1 poeng) 

Spørsmål 6 (2 poeng) 

Figur 3: Subarachnoidalt blod (SAB) (1 poeng)  

(Det subarachnoidale blodet kan sees i sulci og basale cisterner. Det er også blod i bakhornene av sideventriklene, 

samt sannsynlig begynnende hydrocephalus-utvikling p.g.a. dilaterte temporalhorn. Dette trenger ikke å være med 

for å få full score) 

Figur 4: Aneurysme på a. cerebri media dexter (1 poeng) 

Spørsmål 7 (2 poeng) 

Metode 1: Åpen operasjon ved nevrokirurg som setter et klips på aneurysmehalsen, dersom aneurysmet er egnet 

for dette. (1 poeng) 

 

Metode 2:  Coiling («kveiling») av aneurysmet ved hjelp av kateterteknikk under gjennomlysning 

(røntgenstråling). Man gjør da et innstikk i a. femoralis i lysken og skyver katetre fram til aneurysmet, før man 

setter inn coil-materiale i selve aneurysmet for å oppheve sirukulasjonen i selve aneurysmet. (1 poeng).  

 

Hvis noen har fanget opp at det kan være hydrocephalus-utvikling og skriver dette kan behandles akutt med et 

eksternt ventrikkel dren, er dette også riktig (men dette forventes ikke). Dette kan i så fall belønnes med 0,5 

poeng, men det er fortsatt maks 1 poeng totalt på oppgaven.  

 

 

 


