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20% oppgaver til offentliggjøring, hentet fra oppgavesett gitt høst 2018 (ordinær eksamen)

Spørsmål 1:
En mann på 47 år kommer på fastlegekontoret på grunn av en føflekk på overarmen. Føflekken har han hatt i et par
års tid, men de siste 3 månedene har den vokst og endret farge. Den måler nå 5 x 8 mm. Du mistenker et malignt
melanom.
Hvordan skal denne pasienten håndteres videre?

Fastlegen gjør eksisjonsbiopsi
Det gjøres stansebiopsi fra randsonen av føflekken
Føflekken skannes med dermatoskop og bildene sendes hudavdeling for vurdering
Føflekken behandles med kryo-kirurgi (Liquid Nitrogen, - 196oC) hos spesialist i dermatologi

Svar:
Fastlegen gjør eksisjonsbiopsi

Spørsmål 2:
En 18 år gammel kvinne ligger på intensivavdelingen med mistanke om sepsis. Hun er våken. Hudtemperaturen er
varm, også på underekstremitetene. Puls er 120/min og blodtrykk 80/60 mm Hg. Hun har noe lav urinproduksjon.
Du vurderer å gi intravenøs væskebehandling og vasoaktive medikamenter for å se om hun responderer på dette med
forbedret sirkulasjon (lavere puls og høyere blodtrykk, eventuelt bedre urinproduksjon).
Hva er riktig behandling?

Du starter med Glukose 5 % 30 ml/t i 60 minutter, samtidig som du vurderer klinisk respons på dette
Du vil umiddelbart gi en HES-løsning 300 ml (hydroxy-ethyl stivelse, dvs en kolloid-løsning) som et
«væske-støt» for så raskt som mulig få volum-effekt, samtidig som du vurderer klinisk respons på dette
Du vil gi 30 ml/kg krystalloid væske i løpet av de første 1-2 timer, samtidig som du vurderer klinisk
respons på dette
Du starter først med vasopressor, noradrenalin 1 ug/kg/t før du gir et væskestøt siden pasienten klinisk
virker vasodilatert, samtidig som du vurdere klinisk respons på dette

Svar:
Du vil gi 30 ml/kg krystalloid væske i løpet av de første 1-2 timer, samtidig som du vurderer klinisk respons
på dette
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Spørsmål 3:
En 65 år gammel mann som fikk diagnostisert type 2 diabetes og fikk livsstilsråd med vekt på sunt kosthold,
vektreduksjon og økt fysisk aktivitet, kommer tilbake til fastlegen etter 3 måneder og har fortsatt symptomatisk
hyperglykemi og HbA1c 8,5% (ref < 6). Du bestemmer deg for å starte medikamentell behandling.
Hvilket medikamentalternativ er første valg?

Metformin (et biguanid) i lav dose (500 mg/d)
Glimeprid (et preparat i sulfonylureagruppen) i lav dose 1 mg/d
Sitagliptin (en DPP4-hemmer) i standard dose (100 mg/d)
Insulin glargin (langtidsvirkende insulinanalog) i en lav startdose til natten

Svar:
Metformin (et biguanid) i lav dose (500 mg/d)

Spørsmål 4:
En 72 år gammel kvinne får ved rutinetesting hos fastlegen konstatert lav TSH (0,02 mU/l) men normal FT4. Hun
bruker ikke stoffskiftepreparater. Supplerende undersøkelser viser anti-TPO < 32 kIU/L (ref < 35), TRAS negativ.
Klinisk er pasienten i god allmenntilstand, lett overvektig, ikke klinisk hypertyreot. BT 155/85, puls 72. Ved
undersøkelse av halsen finner man ingen struma.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen?

Hashimoto thyreoiditt
Follikulær thyreoidea cancer
Graves thyreotoksikose
Latent hypertyreose som følge av multinodulær struma

Svar:
Latent hypertyreose som følge av multinodulær struma

Spørsmål 5:
I akuttmottaket på et sykehus innkommer en 24 år gammel somnolent mann med kjent type 1 diabetes som lukter
aceton. Han har stående hudfolder, blodtrykk er 117/65, puls 87 regelmessig. Kapillærglukose er 18 mmol/l. Arteriell
blodgass viser:
pH

7,11

7,35 - 7,45

PaCO2 (kPa)

3,2

4,5 - 6,0

HCO3 (mmol/l)

10

24-26

PaO2 (kPa)

12

>10

Base Excess (mmol/l)

-16

-2,5 - 2,5

Anion Gap

31,5

< 16

Hva er prioritert som første behandling hos denne pasienten?

Han har en diabetisk ketoacidose. Det bør gis intravenøs væskebehandling da det mest alvorlige ved
tilstanden er uttalt dehydrering
Han har en diabetisk ketoacidose. Intravenøs insulinbehandling er prioritert da dette vil stoppe
produksjonene av ketoner
Han har en laktacidose. Behandlingen bør være å nøytralisere acidosen med bikarbonat
Hans metabolske acidose kan skyldes en nyresvikt. Behandling bør derfor avventes til svar på GFR
foreligger

Svar:
Han har en diabetisk ketoacidose. Det bør gis intravenøs væskebehandling da det mest alvorlige ved
tilstanden er uttalt dehydrering
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Spørsmål 6:
En 51 år gammel kvinne har fått påvist en 28 mm stor lesjon i høyre binyre i forbindelse med en CT abdomen med
kontrast som ble utført på grunn av plager med smerter i øvre abdomen. Hun har velbehandlet høyt blodtrykk og er
ellers frisk.
Pasienten er svært engstelig for at dette skal være kreft.
Hvilken undersøkelse er anbefalt for å avklare det?

CT abdomen uten og med kontrast
MR abdomen
UL eller CT veiledet binyrebiopsi
PET-CT halvkropp

Svar:
CT abdomen uten og med kontrast

Spørsmål 7:
En 46 år gammel kvinne kommer til deg som fastlege. Hun klager over vekselsvis løs og hard avføring, hun har stadig
luftplager og smerter i buken – som gjerne blir litt bedre når hun har hatt avføring. Vekten er stabil, hun har hatt disse
plagene gjennom minst 10 år, men synes de er verre nå enn før. Hun må ikke opp om natten for å gå på toalettet, men
har avføring fra 2 til 5 ganger i løpet av dagen. Hun røyker 5-7 sigaretter om dagen og har gjort det siden 20 års alder.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

Intestinal angina
Ulcerøs colitt
Mikroskopisk colitt
Irritabel tarm syndrom

Svar:
Irritabel tarm syndrom

Spørsmål 8:
En 68 år gammel mann blir undersøkt med ERCP (endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi) på mistanke om
okkluderende konkrement i galleveier. Det gjøres papillotomi og undersøkelsen er besværlig med vanskelig kanylering
av gallegangen. Kvelden etter undersøkelsen blir pasienten dårlig med kraftige magesmerter og etter hvert
blodtrykksfall. Han er afebril, BT 100/50 mmHg, puls 96. Ved undersøkelse er han peritonittisk og klager over smerter
baktil mot ryggen i et belte over midtre del av buken
Hvilken komplikasjon er mest sannsynlig?

Akutt cholangitt pga ascenderende infeksjon
Perforasjon av duodenum
Portvenetrombose
Akutt pancreatitt

Svar:
Akutt pancreatitt

Spørsmål 9:
En kvinne på 40 år med anemi. Hun er mye plaget med diarè. Som ledd i utredningen ble det tatt en duodenalbiopsi.
Bildene viser snitt fra biopsien (2 forstørrelser).
Hva viste biopsien?
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Duodenitt forårsaket av Helicobacter pylori
Cøliaki
Giardiasis
Crohns sykdom

Svar:
Cøliaki

Spørsmål 10:
En 34 år gammel kvinne ble operert for sykelig overvekt for 11 måneder siden med laparoskopisk gastric bypass. Hun
har gått ned i vekt til 76 kg (BMI redusert fra 36 til 27), men hun har helt fra operasjonen vært plaget av smerter i
epigastriet etter måltider. Dagen før konsultasjonen spiste hun etter eget skjønn for mye og har deretter fått økende
smerter og kvalme. Sønnen på 2 år hadde for noen dager siden omgangsyke. Hun søker deg som fastlege fordi hun
nå føler seg oppblåst i magen og har i dag kastet opp to ganger.
Hvilken årsak til plagene er mest sannsynlig?

Hun har bare spist for mye, og smertene vil gå over av seg selv
Det har oppstått lekkasje i skjøten mellom magesekk og tynntarm (senkomplikasjon)
Akutt gastroenteritt
En tarmslynge er innklemt bak «bypass-tarmen» (tarmslyng)

Svar:
En tarmslynge er innklemt bak «bypass-tarmen» (tarmslyng)

Spørsmål 11:
En 34 år gammel kvinne blir innlagt med akutte brystsmerter, tachypnoe og dyspnoe. Hun er anemisk; Hgb 8,4 g/dL
(11,7-15,3). Blodutstryket er vist under.
Hvilken diagnose er den mest sannsynlige forklaringen på hennes symptomer?

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
Sepsis med disseminert intravaskulær koagulasjon
Lungeemboli
Sigdcelleanemi

Svar:
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Sigdcelleanemi

Spørsmål 12:
En 46 år gammel kvinnelig lege får følgende svar etter at hun er testet umiddelbart etter en stikkskade. Hun har
vietnamesisk mor og norsk far.
anti HBcAg
positiv
anti HBsAg
negativ
HBsAg
negativ
Basert på prøvesvarene, hvilket utsagn er korrekt?

Hun har gjennomgått HBV infeksjon og er fullstendig immunisert
Hun er vellykket vaksinert mot HBV
Hun har vært smittet med HBV, men er inkomplett immunsiert
Hun har vært smittet med hepatitt C

Svar:
Hun har vært smittet med HBV, men er inkomplett immunsiert

Spørsmål 13:
En 65 år gammel mann hadde nylig avsluttet behandling for kronisk lymfatisk leukemi med 6 kurer med fludarabin,
syklofosfamid og rituximab (FCR) og var i komplett remisjon. Før bildet ble tatt hadde han hatt smertefulle sår i
munnen og på overleppen i 2-3 dager.
Hva er forklaringen på hans symptomer og de kliniske funnene?

Aftøs stomatitt
Stomatitt pga. herpes simplex virus type 1
Bulløs pemphigus
Herpes zoster med affeksjon n. trigeminus sinister

Svar:
Herpes zoster med affeksjon n. trigeminus sinister

Spørsmål 14:
En mann på 30 år kommer til fastlegen og ber om en sjekk. Han synes han kjenner noe i brystet når han trener. Han
er slank (høyde 180 cm, vekt 72 kg) og hverken røyker eller snuser. Han trener minst tre ganger pr uke og han har et
ubetydelig alkoholforbruk. Blodtrykket er også normalt (110/60 mm Hg). Han bruker ikke kostholdstilskudd.
Familiehistorien avdekker at morfar døde av hjerteinfarkt 57 år gammel og pasientens mor døde av hjerteinfarkt 62 år
gammel. En annen søster av morfaren fikk koronarsykdom i 60-årene. Det blir tatt blodprøver med resultat som angitt
i tabellen.
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Aktuell verdi

Referanseverdi

Total kolesterol mmol/L

8,5

3,3-6,9

LDL-kolesterol mmol/L

6,7

1,4-6,7

Triglycerider mmol/L

1,6

0,44-2,60

HDL-kolesterol mmol/L

1,1

0,8-2,1

HbA1c %

5,5

4,0-6,0

T4-fritt pmol/L

18

8,0-20

TSH mIE/L

2,5

0,5-3,6

CRP mg/L

1,0

<4
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Hvilken diagnose er det riktig å gi pasienten?

Familiær hyperkolesterolemi
Diabetes mellitus
Angst
Hypotyreose

Svar:
Familiær hyperkolesterolemi

Spørsmål 15:
En 63 år gammel mann med tidligere hjerteinfarkt synkoperer på vei til bussen med urinavgang. Han våkner spontant
og blir innlagt til observasjon. Ved innkomst er han fullt bevist uten plager i øyeblikket. Puls 80, BT 140/80, SpO2 98%.
Han bruker SeloZok 50 mg x 1, Albyl-E 75 mg x 1 og statin. Utsnitt fra telemetriovervåking er vist nedenfor.
Hva er neste tiltak for denne pasienten?

Øke betablokkerdosen og antikoagulere pasienten
Akutt defibrillering
Øke betablokkerdosen
Akutt koronar angiografi

Svar:
Øke betablokkerdosen

Spørsmål 16:
En 23 år gammel toppidrettsutøvende kvinne blir innlagt etter en synkope under håndballspill. Anamnestisk er hun
ellers frisk men har hatt episoder med hjertebank, særlig ved fysisk aktivitet. Hennes 33 år gamle fetter har ICD
("implantert hjertestarter"). Ved undersøkelse er pasienten ubesværet, tørr og varm i huden, BT 120/80 mmHg, SpO2
100%, EKG i akuttmottaket er vist nedenfor, papirhastighet 50 mm/sek.
Hva er mest sannsynlig diagnose?
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Arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati
Akutt lungeemboli
Hypertrofisk kardiomyopati
Akutt hjerteinfarkt

Svar:
Arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati

Spørsmål 17:
Hos en kvinne på 55 år som aldri har røkt, ble det etter en lngvarig pneumoni tatt røntgen thorax. Den viste et
tumorsuspekt infiltrat perifert i venstre overlapp. Perkutan biopsi viste karsinom.
Hvilke type karsinom er det mest sannsynlig at hun hadde?
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Småcellet karsinom
Adenokarsinom
Plateepitelkarsinom
Storcellet karsinom

Svar:
Adenokarsinom

Spørsmål 18:
En 35 år gammel mann oppsøker fastlegen. Han arbeider som bonde med produksjon av høy og arbeider mye i silo.
Siste året har han vært plaget av episodisk hoste, tungpust og feber. Han bruker ingen medisiner. Føler seg relativt
frisk utenom nevnte episoder, kanskje litt mer andpusten ved anstrengelser enn før. Ved undersøkelsen høres
knatrelyder spredt basalt begge lunger. Ingen tegn til deklive ødemer eller forstørret lever. Normale auskultasjonsfunn
over hjertet. Normal spirometri. Det tas røntgen thorax som vist.
Hva er den mest sannsynlige diagnosen hos denne pasienten?

Pneumoni
Hjertesvikt
Hypersensitivitetspneumonitt
Bronkial astma

Svar:
Hypersensitivitetspneumonitt
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Spørsmål 19:
En 53 år gammel kvinne røyker og behandles for høyt blodtrykk, i morges fikk hun hyperakutt innsettende intens
hodepine mens hun satt ved frokostbordet. Hun var ikke kontaktbar i noen minutter. Den intense hodepinen vedvarer
og hun er kvalm.
Hvilken tilstand er denne sykehistorien typisk for?

Subaraknoidalblødning
Hortons hodepine
Migrene
Intracerebral blødning

Svar:
Subaraknoidalblødning

Spørsmål 20:
En 21 år gammel mannlig kjent sprøytemisbruker innlegges som øyeblikkelig hjelp etter å ha blitt funnet av kompiser
nærmest komatøs på gulvet på et hospits. Ved klinisk undersøkelse finner du at han er knapt vekkbar og virker
dehydrert. Det er regelmessig puls 95/min og BT 100/70 mmHg, kroppstemperatur 35oC, rask og regelmessig
respirasjon. Han får naloxon iv med lite effekt på tilstanden, han får også intravenøs isotont NaCl. Det legges inn
urinkateter, det kommer ingen urin, men ultralyd viser ingen tegn til avløpshinder. Blodprøver viser: Hb 16,0 g/dl (13,417,0), CRP 15 mg/L (<4), leukocytter 7,0 109/L (3,5-10), kreatinin 1100 µmol/L (60-105) og albumin 35 g/L (34-45).
Hvilken prøve vil være viktigst for å stille diagnosen?

Immunologiske screening prøver/antistoffer
CK (kreatinkinase) i plasma
CT av nyrer
Urinmikroskopi

Svar:
CK (kreatinkinase) i plasma

Spørsmål 21:
En tidligere frisk 64 år gammel kvinne oppsøker sin fastlege pga diffuse smerter i ekstremitetene de siste 3 måneder.
Hun beskriver verkende smerter i skuldre, armer og lår. Ved undersøkelse er det noe palpasjonsømhet over skuldre
og lår. Normal muskelstyrke. Normale dype senreflekser. Ved undersøkelse av sensibilitet er det også normale funn.

Hgb (g/dl)

12,4

11,7 - 15,3

Leukocytter (109/L)

6,4

3,5 - 10,0

Trombocytter (109/L)

220

145 -390

SR (mm/t)

110

<10

Antinukleære antistoffer

neg

Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

Polymyalgia rheumatica
Systemisk lupus erythematosus
Rheumatoid artritt
Fibromyalgi

Svar:
Polymyalgia rheumatica
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Spørsmål 22:
En 38 år gammel baker kommer til deg med smerter i høyre albue og underarm som har kommet gradvis og vedvart i
nesten ett år. De er verst ved aktivitet, men han har også verkende smerter i hvile etter lange arbeidsdager. Han var
nylig sykemeldt i tre uker og hadde da mindre plager. NSAID og akupunktur har begge deler hatt effekt, men kortvarig.
Smertene sitter mest på utsiden av albuen og stråler ned på baksiden av underarmen ut i fingrene. Han er
palpasjonsøm i ekstensorsenebuken distalt for utspringet for laterale epikondyl. Ekstensjon av fingre mot motstand
gjør vondt.
Hva er mest sannsynlige diagnose?

Supinatorsyndrom med affeksjon av n. radialis
Lateral epikondylitt ("tennisalbue")
Bicepstendinitt i distale feste
De Quervains tenovaginitt

Svar:
Lateral epikondylitt ("tennisalbue")

Spørsmål 23:
Du er LIS 1 i skademottak, og har fått inn en 62 år gammel kvinne med feilstilling i håndleddet etter fall. Røntgen av
håndleddet viser ekstraartikulær distal radiusfraktur med dorsal feilstilling. Bakvakten har sett på bildene og har
anbefalt reponering og konservativ behandling i første omgang.
Hva er viktigst for å oppnå et godt reponerings- og behandlingsresultat?

Å bruke C-bue for å ha kontroll på stillingen underveis
At den som reponerer er sterk
Planlegge gipsingen slik at anleggelsen av gipsen går så raskt som mulig etter at reponeringen er gjort
At pasienten har god bruddhematomanestesi

Svar:
At pasienten har god bruddhematomanestesi

Spørsmål 24:
En 68 år gammel mann kommer til deg som fastlege for en "sjekk". Det utføres rektal eksplorasjon og prostata
palperes som betydelig forstørret med jevn overflate. Ved nærmere eksaminasjon bekrefter pasienten at han må opp
2 ganger hver natt for å late vannet og at kraften på strålen er blitt vesentlig dårligere de siste to år. PSA viser seg å
være forhøyet 9,8 ug/L (ref <4).
Hvordan skal du i allmenpraksis håndtere en slik pasient videre?

Starte behandling med finasterid (Proscar – 5-alfa-reduktasehemmer)
Henvise pasienten til CT av bekkenet
Henvise pasienten til urolog for vurdering
Kontroll PSA om 12 måneder

Svar:
Henvise pasienten til urolog for vurdering

Spørsmål 25:
En kvinne på 55 år har de siste par år fått økende smerter i høyre kne. Det ble for et halvt år siden tatt røntgen og MR
som viser begynnende kneartrose. Du er turnuslege i et distrikt nordpå, og har overtatt denne pasienten etter forrige
turnuslege. Du vil nå snakke med henne om ikke-medikamentell behandling av denne tilstanden.
Hvilke psykologiske faktor er mest assosiert med smerter i studier over sykdomsatferd hos slike pasienter?

Lav intelligens
Manglende tiltro til andre
Unngåelsesmestring
Verstefallstenkning

Svar:
Verstefallstenkning
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Spørsmål 26:
Hvilken påstand om positiv prediktiv verdi er riktig?

Positiv prediktiv verdi varierer med prevalens av sykdommen i befolkningen som testes
Positiv prediktiv verdi angir sannsynligheten for at en person er frisk hvis testen er positiv
Positiv prediktiv verdi angir sannsynligheten for at en test er positiv hos en pasient som virkelig har
sykdommen
Positiv prediktiv verdi bestemmes kun av testens presisjon

Svar:
Positiv prediktiv verdi varierer med prevalens av sykdommen i befolkningen som testes

Spørsmål 27:
En 72 år gammel kvinne med tidligere gjennomgått fremreveggsinfarkt blir innlagt med tungpustenhet og ankelødemer
og får påvist hjertesvikt. Hun skal starte med ACE-hemmer (angiotensin konvertasehemmer).
Hvilken doseringsplan er best egnet?

Finne riktig måldose og sette henne på denne dosen
Finne riktig dose ut fra pasientens vekt og nyrefunksjon og sette henne på denne dosen
Starte med 1/8 av måldosen, øke ved å doble dosen med 1-2 ukers intervall
Gi støtdose for å komme raskt opp i riktig likevektskonsentrasjon, deretter fortsette med
vedlikeholdsdose

Svar:
Starte med 1/8 av måldosen, øke ved å doble dosen med 1-2 ukers intervall

Spørsmål 28:
En 64 år gammel mann som har hatt hjerteinfarkt for 3 måneder siden, kommer på visitt til sin fastlege. Han har det
fint, men angir at han har etter hjemkomst fra sykehuset har vært plaget av smerter i overarmer og leggene.
Hvilket av pasientens legemidler, som alle ble startet opp i forbindelse med hjerteinfarktet, er mest sannsynlig
forklaringen på hans symptomer?

Ticagrelor 90 mg x 1
Simvastatin 20 mg x 1
Metoprolol 200 mg x 1
Acetylsalicylsyre 75 mg x 1

Svar:
Simvastatin 20 mg x 1

