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Informasjon 

  

Det forventes at kandidatene besvarer spørsmålene med fullstendige 
setninger, ikke kulepunkter. 

Sitater må skrives med anførselstegn. 

Kildebruken må føres opp etter hver oppgave. 

  

Maks poeng = 100 

  

Lykke til! 

 
Oppgave 1 slimhinnelidelser 21p 

1.1 Hvilke differensialdiagnoser vil du foreslå i figur 1, 2 og 
3?  Begrunn svarene. 

1.2 Hva er den mest sannsynlige diagnosen i figur 1, 2 og 3? 

1.3 Med utgangspunkt i de kliniske bildene, beskriv det mest 
sannsynlige histopatologiske bildet for figur 1, 2 og 3. 

 

 

Oppgave 2 svulster 18p 

Bildene er fra samme type tumor, men hos 2 ulike pasienter. 

 
1. Beskriv det histologiske bildet i hver tumor (a og b, to bilder fra 
hver tumor). 
2. Hvilke forskjeller ser du mellom de to svulstene (a og b)? 
3. Hvilken diagnose tror du dette er? 
4. Hva tror du om prognosen til pasienten i a og b? Forklar. 



Oppgave 3 cyster 23p 

Her sees utsnitt fra to cystevegger (a og b) 

  

3.1 Beskriv det histologiske bildet til hver cyste. 
3.2 Forklar hvilken diagnose som er mest sannsynlig i hvert tilfelle. 
3.3 Hvordan vil du klassifisere diagnosene?  
3.4 Hva vil du si til pasientene vedrørende prognose?  

Oppgave 4 tolkning histologisk beskrivelse 6p 

Les den histologiske beskrivelsen. 

Beskrivelse: "Det sees en papillomatøs slimhinne som er kledd av et 
parakeratinisert, hyperplastisk flerlaget plateepitel. Basalcellelaget er noe 
fortykket og det sees enkelte mitoser. Epitelet utgjør hoveddelen av det 
innsendte preparatet. 

  

  

4.1 Forklar hvordan du tror det kliniske bildet ser ut. 
4.2 Hvilken diagnose vil du foreslå? Begrunn svaret. 
4.3 Synes du det er noe som mangler i den histologiske beskrivelsen 
som du ville hatt nytte av i klinikken? 

 

Oppgave 5 tolkning histologisk beskrivelse 6p 

Les den histologiske beskrivelsen. 

  

Beskrivelse: "Det sees en slimhinne som er kledd av et parakeratinisert, lett 
atrofisk flerlaget plateepitel. Keratinlaget er tykt. Subepitelialt sees et fibrøs 
bindevev og enkelte spredte kroniske betennelsesceller" 

  

5.1 Forklar hvordan du tror det kliniske bildet ser ut.  
5.2 Hvilken diagnose vil du foreslå? Begrunn svaret. 



5.3 Synes du det er noe som mangler i den histologiske beskrivelsen 
som du ville hatt nytte av i klinikken? 

 

 

Oppgave 6 spyttkjertler 9p 

6.1 Beskriv det histologiske bildet i a og b. 
6.2 Hvilke diagnoser vil du foreslå? 
6.3 Hva har forandringene i a og b til felles? 

 

Oppgave 7 tilheling 7p 

Du undersøker en pasient som er plaget med aftøs stomatitt. Pasienten 
forteller at sårene pleier å forsvinne i løpet av 10 dager. 

7.1. Beskriv hovedprinsippene for tilhelingen av en afte i 
munnslimhinnen. 

Oppgave 8 intraossøse forandringer 10p 

8.1 Beskriv det histologiske bildet i a og b 
8.2 Hvilke diagnoser vil du foreslå? 

 


