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Oppgave 1 (23pt) 

 

Stein på 83 år får diagnostisert en bilyd over hjerte hos fastlegen.  

Nærmere undersøkelse hos hjertespesialist avdekker en aortastenose -  

 

Aortastenose inntreffer ofte hos de eldre pasientene i industriland;  - 

 

1.1 Hva er den vanligste årsaken til aortastenose i denne aldersgruppen  

Degenerativ sykdom med forkalkning av aortaklaff (1pt) 

 

  

1.2 Hvilke risikofaktore har vi for å utvikle aortastenose  

Bicusp aortaventil, (tidligere gjennomgått febris rheumatica/revmatisk feber), forhøyet kolesterol, 

røyking, hypertensjon, diabetes mellitus (2pt) 

 

1.3 Hvilken annen tilstand, som gir hjertesykdom, er disse risikofaktorene også assosiert med.  

 

Forhøyet kolesterol, røyking, hypertensjon diabetes mellitus som er risikofaktorer for atherosklerose 

(2pt) 
 

 

 

1.4  Nevn de tre (3) vanligste symptomene på alvorlig aortastenose og beskriv den patofysiologiske 

mekanismen for de ulike symptomene. Hva er ofte den utløsende faktor for symptomene;  

 

Ved aktivitet klarer ikke hjertet å opprettholde nødvendig slagvolum og det kan gi cerebral 

hypoperfusjon og Synkope  

Angina - økende oksygenbehov  og redusert slagvolum til ve ventrikkel 

Tungpust - økt blodmengde som renner tilbake fra ve ventrikkel via ve atrie og inn i lungevenene  

Utløsende faktoren er ofte fysisk anstrengelse (5pt) 

 

1.5 Forklar sammenhengen mellom aortastenose og hjertesvikt - 

 

Venstresidig hjertesvikt - en trang klaffeåpning vil redusere effektivteten til «hjertepumpen»  Ve 

ventrikkel jobber mot større motstand og må bli større (ve ventrikkel hypertrofi) for å opprettholde 

slagvolumet (2pt) 

 

1.6  Beskriv så detaljert du kan hva som er forskjeller og likheter mellom rene høyresidig og ren 

venstresidig hjertesvikt (årsaker, symptomer og patofysiologiske mekanismer)  

 

Høyre side - utløses ofte av lunge patologi, infarkt i hø ventrikkel eller sykdom i pulmonal klaffen - 

symptomer ødemer i ben/lever/ og stuvning i halsvene. Ve smidig hjertesvikt har lungeødem som 

symptom - de vanligste årsakene er infarkt i ve ventrikkel, aortastenose, hypertyrodisme og 

hypertensjon. 



Begge Stimulerer angiotensin-renin systemet. Begge gir symptomer som tretthet/utmattelse, nedsatt 

gangkapasitet og tungpust.(5pt) 

 

1.7 Forklar de patofysiologiske mekanismene som ligger bak de deklive ødemene man ser ved både 

en ren høyresidig hjertesvikt (f.eks cor pulmonale) og ved en ren venstresidig hjertesvikt. 

 

Høyrsidig svikt gir hydrostatisk trykk bakover i venesystemet og derav deklve ødemer. En 

vestresidig hjertesvikt gir aktivering a vRAS systemet og hyperaldosteronisme med retensjon av 

Na og økt væskevolum (2pt). 

 

1.8  

Hvorfor skal man behandle pasienter med atrieflimmer med «blodfortynnende» midler. Hvilke 

typer medikamenter /behandlingsprinsipp brukes og hva er de potensielle konsekvensene ved 

ikke å behandle slike pasienter.  

Atrieflimmer fører til stillestående blod i atriene så derfor må man hemme koagulasjonssystemet, 

enten ved K-vitamin hemming (faktorene 2, 7, 9 og 10), eller ved direkthemmende 

antikoagulasjons medikamenter (NOAK eller DOAK) rette tmot f.eks. Faktor X (10). Dersom 

man ikke behandler vil det kunne oppstå koagler i forkammeret som løsner og føres med 

blodtrømmen som embolier til hjernen eller andre organer (f.eks. nyrer og ekstremiteter) og gi 

infarkter.  

 

Oppgave 2 (21 pt) 

 

Dagmar på 75 år må hente medisiner på apoteket selv om det er fryktelig glatt ute. Broddene 

glemte hun hos søsteren sin da hun var på besøk her om dagen. Rett utenfor huset sklir Dagmar 

og hun faller ned en skrent. Hun får fryktelig vondt i høyre arm. Heldigvis har naboen hennes 

sett uhellet og hun kjører Dagmar til legevakten. Dagmar har en åpen fraktur i høyre humerus 

(overarmen).  

 

2.1 Beskriv så detaljert du kan, de ulike histologiske fasene i en frakturtilheling 

• Regulert prosess med overlappende stadier 

• Blødning og hematom: frakturen gir blødning i bruddspalten der det dannes et 

blodkoagel med fibrin, et hematom (0-1 day) 

• Inflammasjon: Inflammatoriske celler, fibroblaster og endotel tiltrekkes. Blodplater og 

inflammatoriske celler utskiller cytokiner som aktiverer forløpere til benceller (1 uke) 

• Dannelse av procallus (ikke forkalket matriks): dannelse av granulasjonsvev, celler i 

frakturområdet differensierer til bruskceller som etter hvert danner brusk (1-2 uker) 



• Dannelse av benet callus: forløpere til benceller i periost og benmargen legger ned 

kryssfibret, umodent ben som etter hvert erstatter brusk (endokondral forbening) (2-3 

uker) (4pt) 

• Remodellering (3 uker-måneder)  

 

2.2 Hvilke fire (4) faktorer kan forstyrre en frakturtilheling. Begrunn/beskriv hvordan de hemmer 

tilhelingen. 

• Frakturer i dårlig stilling kan gi deformiteter (ikke reponert/bruddendene er ikke ført mot 

hverandre i riktig stilling)) 

• Døde benfragmenter  må resorberes før tilheling kan skje (inflammasjonen avslutter 

ikke) 

• For lite immobilisering medfører for mye bevegelse på frakturstedet. Det blir en 

overvekt av brusk og fibrøst vev, det forsinket tilheling. Kan gi pseudoartrose (falskt 

ledd)  

• Infeksjon, spesielt ved åpne frakturer. Infeksjonen må behandles for at tilheling skal skje 

• Kan hemmes av inadekvate nivåer av kalsium eller fosfat, vitaminmangel, systemiske 

infeksjoner, diabetes og vaskulær insuffiens  

• Ukompliserte frakturer hos barn tilheler raskt, men hos eldre er komplikasjonene større 

og kirurgi trengs oftere (5pt) 

 

2.3 Hva er en patologisk fraktur? 

 Brudd i ben pgv sykdom (for eks. tumor) (2pt) 

 

 

2.4 Hvordan ser en fremmedlegemereaksjon ut histologisk? 



En fremmedlegemereaksjon er en kronisk betennelse ser oftest ut som en granulomatøs 

betennelse. Det er ikke alltid at man ser fremmedlegemer, men ofte kan man påvise dem i 

både i makrofager, flerkjernede kjempeceller eller intercellulært. Fremmedlegemer vil 

naturligvis variere i utseende. Suturrester er et eksempel og krystaller kan påvises 

mikroskopisk, lettest i cytologi. Fremmedlegeer kan ofte polarisere i mikroskopet.  

Videre sees flerkjernede kjempeceller, makrofager og lymfocytter. Tilstedeværelse av 

nekrose varierer. Fibrose (4pt). 

2,5 Diskuter forskjellen mellom begrepene nekrose og apoptose 

Begge er to former av celledød 

Nekrose er lokal celledød alltid forårsaket av en skadelig påvirkning for eksempel akutt 

tap av oksygentilførsel eller infeksjoner. Påvirker flere celler i et sammenhengende 

område. Her skades organeller og plasmamembranen slik at enzymer fra lysosymer 

lekker ut i omgivende vev og trigger en akutt inflammasjon. Betennelsesreaksjonen 

fjerner det døde vevet. 

Apoptose er en regulert prosess, programmert celledød, som også er en naturlig del av 

fysiologiske prosesser for eksempel i fosterutvikling. Det er en aktiv genetisk kontrollert 

prosess bland annet for å kontrollere antall celler. Også for å fjerne uønskede eller 

skadete enkeltceller, spesielt etter DNA-skader. Dette affiserer enkeltceller. Her settes det 

i gang en intern prosess i cellen uten at membranene går i stykker og derfor blir det helle 

ikke noen inflammasjon i vevet rundt. Her vil deler av cellemembranen innkapsle deler 

av cellen innhold i apoptotiske legemer som uten affeksjon av vevet rundt deretter blir 

fagocytert av makrofager. (6 pt) 

 

 

 

  



Oppgave 3 (26 pt) 

 

3.1 Legevaktslege vurderer å skrive ut smertestillende i form av Ibux til Dagmar, men ser fra 

reseptformidleren at Dagmar bruker to platehemmere. Bør legevaktslegen ut ifra dette 

vurdere annen type smertestillende, i såfall hvorfor? 

 

 

Ja, to platehemmere gir økt blødningstendens, pasienter er særlig utsatt for blødning/sår i GI-

traktus. Legger man til Ibux i tillegg vil dette øke risiko for GI-blødning. Legevaktslege bør 

derfor vurdere annen type smertestillende, f.eks. paracetamol eller Paralgin Forte. (2pt) 

 

 

 

 

3.2 Idet legevaktslege skal sende Dagmar hjem klager Dagmar på smerter i kjeven. Ved 

undersøkelse finner legen at Dagmar også har brukket en tann i fallet, og sender henne 

videre til vakthavende tannlege. Tannlege Hansen har vakt den ettermiddagen og tar imot 

Dagmar. Nettopp denne kvelden hospiterer du hos tannlege Hansen. Dere bekrefter at 

Dagmar har brukket en tann på høre side av kjeven, så tannen må trekkes. Fra henvisning 

fremkommer det at Dagmar bruker to platehemmere, vil dette kunne ha betydning for 

tanntrekking? Utdyp svaret ditt.  

 

 

 

 

Vedr. dobbel platehemming og tannekstraksjon så går flere klinikker i retning av å beholde både 

og ettersom blødningen er mindre enn forventet, i tillegg har man lokaltvirkende medisiner som 

er med på å stoppe blødning. Så ved tannekstraksjon eller fjerning av tannsten vet jeg mange 

tannleger nå ikke gjør noen tiltak ift. platehemmere. Da dette dreier seg om en visdomstann kan 

man kanskje forestille seg at trekkingen kan bli mer komplisert og falle under kategori 

«småkirurgi». Ved småkirurgi og kombinert platehemmer er det ønskelig at ett nulles. Det kan 

godt tenkes at studentene her også nevner at man aldri bør nulle platehemmere innen 4 uker 

etter PCI, ideelt kan ett nulles først etter 6 måneder, men det er mulig å gjøre etter 3mnd. Så har 

de ulike platehemmerne ulike anbefalinger, også avhengig av nyrefunksjon. De fleste kan fjernes 

24t før småkirurgi og startes dagen etter inngrepet, men Pradaxa feks er anbefalt nullet 48t før 

inngrepet ved GFR < 50. Man trenger kun ha med første halvdel av svaret for full pott. (5pt)  

 

 

 

 

3.3 Ved anamnese fremkommer det at Dagmar hadde et hjerteinfarkt for 5 måneder siden der 

det ble satt inn en stent. I utgangspunktet står Dagmar på 2 platehemmere som angitt i 

henvisningen. Det viser seg riktignok at Dagmar ikke har tatt sine blodfortynnende siste 6 

uker ettersom hun ikke har hatt noe plager fra brystet og derfor ikke har sett 

nødvendigheten av å ta medisinene. «Så bra!» roper tannlege Hansen mens han klapper 



begeistret i hendene, «da kan vi trekke tannen uten problemer!». Støtter du tannlege 

Hansens begeistring, begrunn svaret?  

 

 

 

Nei, det er stor fare for restenose i innsatte stent når Dagmar ikke bruker platehemmer som 

forskrevet. I tillegg bør Dagmar stå på èn platehemmer forebyggende livslangt. Faren for 

alvorlig hendelse ved fravær av platehemmer vil i hans setting være mer risikabelt, enn 

blødningsfaren ved ev. tanntrekking. (3pt) 

 

 

 

 

3.4 Idet tannlege Hansen går ut for å hente nødvendig utstyr tar du en prat med Dagmar. 

Dagmar stiller seg uforstående til at smertene i kjeven kommer fra tannfrakturen ettersom 

de aktuelle smertene hun nevnte for legevaktslegen sitter på motsatt side av der  

tannfrakturen er. I tillegg har hun  hatt disse kjevesmertene til og fra forut for fallet som 

brakte henne til legevakten i utgangspunktet. Med ovenstående opplysninger i bakhodet, 

er det annen sykdomsårsak man bør vurdere hos Dagmar? Hva mer ville du eventuelt 

spurt henne om?  

 

 

 

Man bør ta en nøyere anamnese hva gjelder angina ettersom de oppgitte kjevesmertene kan være 

anginaekvivalent. Hvor lenge har han hatt kjevesmerter, når kommer de, er det i aktivitet eller 

hvile? Er det stråling til/fra bryst/armer? Hvilesmerter? Dyspnè? (3pt) 

 

 

 

 

3.5 Hva består arterielle og venøse tromber hovedsaklig av, og hvorfor kalles de røde og 

hvite tromber?  

 

 

Arterielle består hovedsaklig av trombocytter/plater, trombocytter er hvite, derfor kalles 

arterielle tromber for hvite tromber. Venøse tromber består hovedsaklig av fibrin og røde 

blodceller/erytrocytter, pga de røde blodcellene kalles de røde tromber. (4pt) 

 

 

 

3.6 Hvordan oppstår arterielle og venøse tromber?  

 

 

Arterielle tromber oppstår på arteriesiden der blodstrømmen er rask, ofte ved skade i karet feks 

ved aterosklerotiske plakk eller i områder med turbulens . Skade i endotelet gir plateadhesjon og 



-aktivering. Venøse tromber oppstår ofte i store kar der blodet går sakte (feks ved stase), karet er 

oftest uskadet i utgangspunktet. (3pt) 

 

 

3.7 Forklar i hvilke situasjoner man bruker hhv platehemmer og antikoagulasjons medisiner.  

 

 

Plasmakoagulasjonen og trombocyttene (blodplatene) er nødvendige for både arteriell og venøs 

trombose, MEN plasmakoagulasjonen spiller en viktigere rolle for utvikling av venøs trombose, 

mens trombocyttene/platene dominerer ved arterielle tromboser. Konsekvensen er at legemidler 

som hemmer plasmakoagulasjonen (antikoagulantia - hepariner, vitamin K-antagonister som 

warfarin/Marevan, de nye orale antikoagulantia (NOAK)) hemmer fibrindannelsen og derved 

den videre vekst av tromben), har bedre effekt ved venøse enn ved arterielle tromboser, mens det 

motsatte er tilfelle for legemidler som hemmer blodplatefunksjonen 

(platehemmere/trombocytthemmende midler).  

 

Antikoagulantia hemmer også dannelsen av arterielle tromber (fibrin er også en del av en 

plateplugg, og antikoagulantia hemmer trombinindusert trombocyttaggregerig) - så i akutt fase 

av arterielle tromber brukes ofte en kombinasjon av platehemmere OG antikoagulantia, men 

langtidsbehandlingen av arterielle tromber består av èn eller flere platehemmere. Bruker man 

både og kronisk, vil blødningsrisikoen overveie nytten. Ved atrieflimmer er det fare for at blodet 

i hjertet ikke vil pumpes ut på en riktig måte og risiko for at noe blod blir "stående stille" i atriet, 

så ved en trombe her er det hovedsaklig grunnet plasmakoagulasjon (trombe grunnet 

stillestående blod) og derfor bruker man warfarin/Marevan eller andre antikoagulantia ved 

atrieflimmer. Derfor brukes ofte platehemmere ved arteriell karsykdom som ved gjennomgått 

hjerteinfarkt, claudicatio intermittens, ev. cerebralt insult der man ikke mistenker atrieflimmer 

som årsak. Antikoagulasjon brukes ved DVT, ventrikkeltromber og atrieflimmer. (3pt) 

 

 

Første avsnitt er nødvendig for nærmest full pott, hvis noen studenter tar med andre avsnitt er 

dette med på å skille A-eleven fra B-eleven.  

 

 

3.8 Idet du tar anamnese av Dagmar merker du at hun blir økende sløv. Du legger merke til at 

hun har en kul i hodet, og hun bekrefter at hun angivelig hadde et kortvarig bevissthetstap ifm 

fallet. Idet tannlege Hansen er tilbake er pasienten nærmest fullstendig komatøs og begynner få 

et krampeanfall. Hva er den/de mest sannsynlig(e) årsaken(e)  ? 

 

 

Fall med hodetraume, forbigående bevissthetstap og nå økende bevissthetstap og kramper gir 

mistanke om økt intrakranielt trykk sekundært til blødning (inkludert epiduralt hematom). Men 

blodtrykksfall pga indre blødninger, og hjertestans kan ikke utelukkes (3 pt) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kortsvaroppgaver: 30 pt 

4.1 Forklar begrepet plateepiteldysplasi i hud 

Plateepiteldysplasi er en tilstand hvor epitelcellene viser forandringer som er vanlige å finne ved 

plateepitelkarsinom.  Forskjellen er at det ikke er invasiv vekst av epitelet ned i underliggende 

bindevev. Det er vanlig å klassifisere dysplasiene i mild, moderat og alvorlig dysplasi etter som 

forandringene finnes i basalcellelaget, halveis opp i epitelet eller gjennom hele epitelet. 

Dysplasier kan være reversible og epitlet normaliseres, det kan bli stående statisk, men ikke 

forsvinne eller det kan utvikle seg videre til et plateepitelkarsinom (2pt) 

 

4.2 Forklar de kliniske tegnene ved en akutt inflammasjon i hud, basert på de mikroskopiske 

forandringene 

De kliniske forandringene kan forklares slik:  

Rødhet skyldes økt blodgjennomstrømning pga utvidede årer. 

Varme skyldes at mer varmt blod fra det indre av kroppen sirkulerer gjennom vevet. 

Hevelse skyldes ødemdannelse 

Smerte skyldes økt trykk pga ødem og effekt av kjemiske stoffer som kinin  

Nedsatt funksjon skyldes redusert bevegelsesevnen pga hevelse og smerte ved forsøk på bevege 

det betente området. (2pt) 

 

 

4.3 Beskriv de ulike fasene i metastaseprosessen av et plateepitelkarsinom i tungen 

Metastaser fra plateepitelkarsinom i tungen skjer fortrinnsvis via lymfeårer til regionale 

lymfeknuter. Fra tungen ligger disse under og på innsiden av underkjeven. Lymfeårer har en 

åpen ende og er tynnveggede.  Det er derfor lett for karsinomceller å vokse inn i et lymfekar.  

Når cellene har kommet inn i lymfeåren må de løsne fra veggen og føres med lymfestrømmen til 

lymfeknuten.  Her vil cellene sette seg fast og kan proliferer.  De kan vokse gjennom 

lymfeknuten og ut i omgivelsene eller de kan løsne igjen og føres videre med lymfeåren og til 

slutt ende i vena cava. (2pt) 

 



 

 

4.4 Beskriv de histopatologiske forandringene i luftveiene hos en pasient med kronisk 

bronkitt (2pt) 

• Kronisk inflammasjon  

• Plateepitelmetaplasi, dysplasi  

• Stor slimproduksjon (mukopurulent) 

– Hyperplasi av begerceller  

– Hypertrofi/hyperplasi av mukøse kjertler  

 

 

 

 

4.5 Hva er hydrocephalus?  

Det er en økning av volumet av cerebrospinalvæske i ventrikkelsystemet. (1pt) 

 

4.6 Hvordan ser akutt meningitt forårsaket av meningokokker ut histologisk? 

Akutt betennelse: Infiltrasjon av rikelig mengder granulocytter i hjernehinnen (meningiene). I 

tillegg ødem og hyperemi. (1pt) 

 

4.7 Hvilken tumor er hyppigst i hjernehinnen? 



Meningeom. (1 pt) 

 

4.8 Hva er de karakteristiske urinfunn man har ved hhv nefritisk og nefrotisk syndrom. 

Nefrittisk: proteinuri +/-; mikroskopi: erythrocytter som er ødelagte (ghost-erythrocytter 

evnt så svarer studentene blod i urinen) sylindre. Nefrotisk syndrom: albuminuri ++++, 

ikke blod, kan ha hyaline sylindre. (1pt) 

 

4.9 Goodpasturs syndrom er karakterisert av antistoffer rettet mot endotel-basalmembranen i 

lunger og nyrekapillærer. Hva ville du forvente å finne i urinen ved denne tilstanden, 

nefritisk eller nefrotisk forandring? Forklar mekanismen 

 Nefrittisk syndrom pga endotelcelleødeleggelse (1pt) 

 

4.10 Hvorfor kan man ved langkommet glomerulonefritt med nefrittisk syndrom se anemi hos 

pasientene? Forklar mekanismen. 

 Mangel på EPO pga nyresvikt (1pt) 

 

4.11 Hvilke fire (4) forutsetninger må pasienten ha for at du som behandler kan bedømme en 

pasients samtykkekompetanse.  
1) Evnen til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen (om helsehjelp).  

2) Evnen til å bruke denne informasjonen i sin egen situasjon.  

3) Kunne bruke relevant informasjon i en avveining av de ulike behandlingsalternativene. 

4) Evnen til å uttrykke et valg.  

 

Andre måter å si det samme på aksepteres og punkt 2 og 3 sklir litt over i hverandre. Man 

kan oså formulere dette som: Samtykkekompetansen må vurderes konkret i forhold til det 

spørsmålet eller den behandlingen pasienten skal ta stilling til. Selv om pasienten 

mangler samtykkekompetanse samarbeider ofte pasienten. Helsepersonell må vurdere 

hva som er til pasientens beste ut fra kjennskap til pasienten, informasjon fra pårørende 

og helsepersonell som kjenner pasienten godt, og medisinsk/odontologisk kunnskap og 

erfaring. (2pt) 

 

4.12 Hvilke situasjoner er etiske dilemmaer og hvilke kan inneholde (potensielle) etiske 

dilemmaer: 

    1. Når man er uenig om hva som er det faglig riktige 

  2. Når ulike hensyn konkurrerer 

     3. Når ulike pasienthensyn står i konflikt med hverandre  

  (f. eks. interessene til en pasienten står i konflikt med andre pasienters interesser) 

    4. Når kompetanse mangler 

     5. Når ingen løsninger er riktige, men man må foreta et valg 

     6. Når pasient og pårørende klager på medisinsk behandling 

     7. Når man ikke vet hva som er riktig å gjøre 

     8. Når man ikke vet hva lovgivningen sier 

     9. Når ytre omstendigheter hindrer deg i å handle riktig 

10. Når en pasient får uforsvarlig behandling 

 



Punkt 2, 3, og 9 inneholder klare etiske dilemmaer, de andre kan inneholde etiske dilemmaer (er 

potensielle etiske dilemmaer, avhengig av situasjonen). (1pt) 

 

4.13 Nevn tre (3) risikofaktorer for alvorlig paracetamol intoksikasjon. Begrunn svarene 

patofysiologisk.  

 

1. Kronisk forbruk av leverens glutation reserver som ved: langvarig konsum av 

moderate mengder alkohol (1-2 enheter/dg), og ved alkoholmisbruk, langvarig bruk 

av paracetamol i terapeutiske doser, begrenset leverfunksjon som ved alvorlig 

leversykdom som f. eks. avleiringssykdommer (jern (hemokromatose), hepatitt og 

leverchirrose). 

 

2. Faktorer som induserer økt aktivitet av p450 enzymsystemet i leveren (fordel om de 

også sier at det dreier seg om undergruppen av p450 enzymene: CYP 2E1) 

Slik som kronisk (høyt) alkoholforbruk og enzyminduserende legemidler i terapeutisk 

bruk (isoniazid (mot tuberkulose), karbamazepin og fenytoin (epilepsimedisiner) og 

barbiturater (rusmisbruk)).  

 

3. Lavt nivå eller lav nydannelse av glutation, som ved anoreksi, underernæring, cystisk 

fibrose eller HIV-infeksjon. Betydelig nedsatt allmenntilstand og lavt næringsinntak 

som har brukt paracetamol terapeutisk over flere dager (f.eks. febrile småbarn). Faste 

eller kraftig gastroenteritt (> 24 timer). (3pt) 

 

4.14 Forklar kort hvordan injeksjon med acetylcystein kan forhindre alvorlig paracetamol 

intoksikasjon.  

 Acetylcystein er en cysteinkilde som er den begrensende faktoren i syntesen av 

tripeptidet glutation. Glutation inaktiverer den toksiske metabolitten NAPQI, som dannes 

ved at CYP 2E1 enzymene i p450 enzymsystemet omdanner/metaboliserer paracetamol. 

(1pt) 

 

4.15 Hvor lenge etter inntak av paracetamol må acetylcystein gis for å avverge alvorlig 

intoksikasjon. 

 Antidotbehandling med acetylCystein (-> Cystein) må startes senest 8 timer etter inntak. 

Symptomer på leversvikt kommer ofte først etter 24-48 timer. (1pt) 

 

4.16 Hva er det hyppigeste årsaken til akutt pankreatitt? 

 Gallesten (1pt) 

 

4.17 Hvilke autoimmune sykdommer er karakterisert av autoantistoff mot: A) mitokondrier 

((AMA) mot pyruvate dehydrogenase komplekset: PDC-E2 i mitokondrier); B) glatt 

muskulatur, C) Smith antigen (anti-Sm); D) Anti-Desmoglein 1 og/eller 3 (anti-dsgl 1, 

anti-dsgl-3)? 

 

 A: Mitokondrier = primær biliær cholangitt (cirrhose); B: Glatt muskulatur =Autoimmun 

hepatitt (AIH); C: anti-Smith (anti-Sm) = Systemisk Lupus Erythematosus (SLE); D: 

Desmoglein 1 og 3 =  Pemphigus vulgaris.  



0,5 pt pr rette svar (så 3 rette svar = 1,5 pt), om man har alle rett gies det 3 pt 

 

4.18 Hva er B-symptomer i forbindelse med utredning av leukemi /lymfom,  

Vedvarende feber >38 grader uten infeksjon, Vekttap >10 %. Kraftig nattesvette (1pt) 

 

4.19 

 Hvilke fire (4) egenskaper ved en føflekk legges det vekt på for å skille en godartet 

føflekk fra et malignt melanom. 

 

Formen (symmetrisk eller asymmetrisk); Grensen mot normal hud (glatt eller irregulær), 

Fargen (jevn farge eller områder med ulik fargeintensitet), Diameter (mindre enn 6 mm 

eller større enn 6 mm). (2pt; Holder med hovedgruppene for poeng. 

 

4.20  Hva betyr intestinal metaplasi av plateepitelet i øsofagus? Hvordan ser intestinal 

metaplasi ut histologisk?  

Histologi: ofte enlaget sylinderepitel med mang begerceller. Vanlig å finne dysplastiske 

forandringer. (1pt) 

  


