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URVALSPROV MKULÄ 191107 

 

 

 

1. En 75-årig kvinna med primär biliär cholangit (PBC) sedan många år och endast sporadiska 

kontakter med vården utom receptförnyelser av Ursofalk söker akut på akuten på grund av 

hematemes. Hennes partner beskriver en successiv avtackling med trötthet och förvirring de senaste 

månaderna. I lab ses ett spontant förhöjt PK på 1,9, trombocyter 85, albumin 28 men normala 

transaminaser. Hb 90, CRP 40, Kreatinin 100. BT 100/50, puls 90, temp 37,8.  

 

Vad gör du?  

 

a. Beställer ett akut ultraljud för att verifiera din misstanke: dekompenserad levercirros  

b. Sätter V-sond och kuffar i esofagus som mottryck mot fortsatt blödning av esofagusvaricer och 

beställer akut gastroskopi  

c. Ordinerar två grova infarter, terlipressin (Glypressin), antibiotika och kontaktar IVA  

d. Ordinerar två grova infarter, 2 påsar blod, och beställer en akut gastroskopi  

 

 

 

2. En 78-årig kvinna har fallit ihop i hemmet kl. 08.30 och inkommer som ”Rädda hjärnan” 

larm. Hon har en högersidig hemipares och är helt afatisk, ligger och tittar åt höger. CT skalle 

visar en äldre skada i vänster cerebri medias försörjningsområde, CT-angiografi visar en måttlig 

stenos (60%) i A. Carotis interna på vänster sida men ingen ocklusion. B-glucos är 14.6 mmol/l 

och BT 190/115. 

 

Vad ordinerar du? 

 

a. Actrapid 8 enheter iv 

b. Alteplase 0.9 mg/kg iv 

c. Furosemid 40 mg iv 

d. Levetiracetam 1500 mg iv 

 

 

3. Thomas 31 år har precis fått diagnosen IgA nefrit via njurbiopsi. Han har ett eGFR på 28 ml/min, 

AKK 75 och blodtryck 145/90.  

 

Vilken behandling rekommenderar du?  

 

a. Tonsillektomi  

b. Kortison  

c. ACE-hämmare  

d. Fiskolja  



2 
 

4. Pernilla har fått njursvikt efter en hjärtoperation. Kalium ligger på 7,0 mmol/L. Sköterskan är 

orolig för att Pernilla ska få en allvarlig arytmi.  

 

Vilket av nedanstående påstående är korrekt?  

 

a. Stimulering av betareceptorer med t ex inhalation Ventoline (b1-stimulerare) kan ge en 

snabb och ibland livräddande sänkning av plasma-kalium  

b. Resonium ger nästan alltid en snabb och säker sänkning av p-kalium. Om kalium inte sjunkit med 

>0,5 mmol/L efter 60 minuter, bör en dos till omedelbart ges  

c. Acidos motverkar hyperkalemi. Det kan därför vara direkt livsfarligt att för snabbt korrigera en 

acidos med tex bikarbonatinfusion  

d. Hyperkalemi påverkar främst AV-noden, patienter som behandlats med pacemaker med 

kammarelektrod är därför skyddade mot de negativa effekterna av hyperkalemi  

 

 

5. En 83-årig kvinna som har tablettbehandlad hypertoni och waranbehandlat förmaksflimmer sedan 

många år. Bor i eget hushåll, ingen hemtjänst. Inkommer akut med ambulans, enligt 

ambulansjournalen på grund av förvirring och svaghet i höger hand, frågeställningen är stroke. Vid 

ankomst till akutmottagningen är patienten stabil i vitala funktioner, blodtryck 185/95mmHg. När du 

undersöker patienten enligt strokeskalan NIHSS finner du följande: Patienten är fullt vaken, inte 

orienterad till månad och egen ålder, utan svarar 1935 vilket är hennes födelseår och bara "ja" på 

månad. Följer alla uppmaningar. Normalt synfält och ögonställning. Ingen facialispares, eller pares i 

arm eller ben. Ingen ataxi. Inget känselbortfall. Klarar inte benämning av föremål, kallar "nyckel" för 

"cykel" och "handske" för "en till handen". Språket är förlångsammat. Härmar orden "mamma" och 

"tip-top" korrekt. Vid bimanuell testning noterar hon beröring på både sidor.  

 

Vilken typ av språk- eller talstörning är mest sannolik?  

 

a. Övervägande impressiv afasi  

b. Ospecifik språklig påverkan på grund av konfusion  

c. Dysartri  

d. Övervägande expressiv afasi 

 

 

6. En 50-årig man söker dig för andfåddhet vid promenad. Anamnestiskt framkommer arbete 30 år 

på lackeringsfirma som nyligen fått stänga ner på grund av åsidosatt arbetsmiljö. I status lätta 

krepitationer. Vid gång i korridoren tachypnoisk efter några steg.  

 

Vad förväntar du dig för fynd på spirometrin?  

 

a. Låg TLC och RV. Normal FEV1 och låg FEV%  

b. Hög TLC. Låg RV. Låg FEV1 och FEV%  

c. Låg TLC och RV. Låg FEV1 och hög FEV%  

d. Normal TLC. Hög RV. Normal FEV1 och låg FEV%  
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7. En 4-årig flicka är på screeningkontroll på barnavårdscentral. Hon har inte haft några symptom 

från ögon eller syn och föräldrarna har inte heller lagt märke till något speciellt. Graviditeten och 

förlossningen var normala och flickan har utvecklats normalt och inte haft några särskilda 

sjukdomar. Synskärpan är 0.9 på höger öga och 0.5 på vänster okorrigerat. Stenopeiskt hål hjälper 

inte. Covertest visar manifest vänstersidig esotropi. 

 

Var finns mest sannolikt orsaken till att synskärpan är låg i vänster öga? 

a. Kornea 

b Makula 

c. Syncortex 

d. Synnerv 

 

 

 

8. Vilken typ av grenblock föreligger på nedan KG?  

 

 

 

a. Vänstersidigt grenblock – LBBB 

b. Bifascikulärt block – RBBB + LAH 

c. Vänstersidigt främre fascikelblock – LAH 

d. Vänstersidigt bakre fascikelblock – LPH 
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9. En 78-åring med anamnes på stillsam prostatacancer visar sig ha ett förhöjt S-kreatinin vid två 

tillfällen samt ett kraftigt stegrat PSA- värde (=ProstataSpecifiktAntigen), indikerande 

sjukdomsprogress. Du är AT-läkare och träffar patienten på grund av nytillkomna flanksmärtor.  

 

Vilken radiologisk undersökning väljer du i första hand för att svara på det du primärt misstänker 

orsaka flanksmärtor och förhöjt Kreatinin?  

 

a. DT njurar med iv kontrast  

b. Ultraljud njurar med kontrast  

c. Njurbiopsi för PAD  

d. Ultraljud njurar  

 

 

 

10. Det finns flera olika typer av farmaka som kan användas för att behandla venös  

tromboembolism (VTE).  

 

Vilket av nedanstående påståenden är korrekt?  

 

a. Lågmolekylärt heparin är ett praktiskt behandlingsalternativ eftersom det bara behöver doseras  

en gång per vecka  

b. Warfarin används numera endast i undantagsfall, tex hos gravida eller cancersjuka  

c. De nya orala direktverkande antikoagulantia (NOAK eller DOAK) är numera förstahandsalternativ 

för VTE-behandling  

d. Behandlingstiden vid VTE kan numera ofta förkortas med hjälp av NOAK 

 

 

 

11. Mikroskopisk kolit är en behandlingsbar orsak till diarré hos äldre personer. Diagnosen ställs 

genom koloskopi.  

 

Vilket av nedanstående tillstånd förekommer i högre frekvens än i åldersmatchad normalpopulation 

hos patienter med mikroskopisk kolit?  

 

a. Koloncancer  

b. Järnbristanemi  

c. Celiaki  

d. Primär skleroserande kolangit  
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12. Många kroniska blodcancersjukdomar har en inneboende benägenhet att transformeras till andra 

mer akuta former.  

 

Vilken annan form av blodcancer utvecklas ofta från myelodysplastiskt syndrom?  

 

a. Diffust storcelligt lymfom  

b. Akut lymfatisk leukemi  

c. Akut myeloisk leukemi  

d. Inget av ovanstående 

 

 

 

13. Hypogammaglobulinemi (nedsatt mängd normalt polyklonalt gammaglobulin) kan vara primär 

eller förvärvad, och leda till ökad risk för infektioner. 

  

Vid vilka två blodsjukdomar är hypogammaglobulinemi vanligt förekommande?  

 

a. Myelom och kronisk lymfatisk leukemi  

b. Follikulärt lymfom och kronisk myeloisk leukemi  

c. T-cellslymfom och akut lymfatisk leukemi  

d. Myelofibros och akut myeloisk leukemi  

 

 

 

14. Gustav Andersson 69 år har opererats i sin högra höft. Under operationen blödde han ymnigt och 

efteråt orkade han inte dricka och äta. Blodtrycket sjönk och han drabbades av njurskada av typ akut 

tubulär nekros.  

 

Vad stämmer angående detta tillstånd?  

 

a. Vid akut tubulär nekros uppregleras adhesion molekyler i de tubulära kapillärerna vilket 

minskar blodflödet och förvärrar ischemin  

b. Akut tubulär nekros är en missvisande term eftersom det huvudsakligen är podocyterna som 

drabbas av skada. De tubulära skadorna är sekundära till de glomerulära  

c. Vid det inledande skedet av en akut tubulär nekros blir koncentrationsförmågan nedsatt och 

patienterna drabbas av polyuri  

d. NSAID ökar risken för akut tubulär nekros genom en immunologisk mekanism som påminner om 

allergi 
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15. Lotta 39 år skjutsas till akuten av sin man. Hon har varit påtagligt trött den senaste veckan och 

har sedan i morse svårt med talet. Hon är febrig, blek, ögonvitorna är gulaktiga, du ser petektier på 

underbenen. Hon svarar "Ja!" på alla dina frågor och när hon skall säga längre meningar förstår du 

inte vad hon menar. Babinskis tecken finns bilateralt. Hb är 78, Vita 11, Trc <5. Krea är 312 och LD  

är högt. Under undersökningen får Lotta ett krampanfall som går över spontant.  

 

Hur hjälper du Lotta bäst?  

 

a. Misstänk generaliserad malignitet. Transfundera, beställ CT thorax-buk-skalle  

b. Påbörja transfusion av erotrocyter och trombocyter. Ge kortison  

c. Ge kortison. Undvik transfusion. Kontakta närmaste enhet som kan starta plasmaferes  

d. Odla från blod, urin och NPH, starta iv antibiotika, ge vätska, transfundera  

 

 

16. Sekundärprevention efter genomgången hjärtinfarkt riktar sig mot ett flertal riskfaktorer.  

 

Vilket är det primära behandlingsmålet för LDL kolesterol hos denna patientgrupp?  

 

a. LDL <2,5 mmol/l eller >50% sänkning av värdet innan behandlingsstart  

b. LDL <1,8 mmol/l eller >50% sänkning av värdet innan behandlingsstart  

c. LDL <1,5 mmol/l eller >50% sänkning av värdet innan behandlingsstart  

d. LDL <3,0 mmol/l eller >50% sänkning av värdet innan behandlingsstart  

 

 

17. Åke 62 år remitteras till njurmott på grund av nyupptäckt njursvikt med EGFR 28 ml/min,  

SR 120 och en lätt hyperkalcemi.  

 

Vilket laboratorieprov måste du ta?  

 

a. ANA  

b. ANCA  

c. Elfores  

d. Komplementanalys  

 

 

18. Desensibilisering för att förhindra ett allergiskt svar kan åstadkommas genom upprepade 

injektioner med? 

 

a.  IgE-antikroppar 

b. Antigenet (allergenet) 

c. Histamin 

d. IgG-antikroppar 
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19. På vårdcentralen där du arbetar kommer nu en kvinna i 40-årsåldern som behandlas med Levaxin 

på återbesök. Hon är lite uppstressad och har takycardi. Prover indikerar att hon tagit för hög dos 

Levaxin.  

 

Vilket blodprov är det som kan bekräfta att hon tagit för hög dos Levaxin, och att det inte rör sig om 

en endogen ökad produktion av sköldkörtelhormon?  

 

a. fT4  

b. TSH  

c. fT3  

d. Tyreoglobulin  

 

 

 

20. Charlotte är 44 år. Hon har typ 1 diabetes sedan 18 års ålder och har en mycket god metabol 

kontroll. Vid vanlig årskontroll på endokrinmottagningen säger hon nu till dig att hon skulle vilja gå 

ner de där 10 kilona hon lagt på sig efter 3 graviditeter. Hon undrar kring olika bantningsmetoder. 

  

Vilken av nedanstående skulle du säga är olämplig/farlig vid typ 1 diabetes, och bör därmed inte 

rekommenderas?  

 

a. Fettreducerad kost  

b. Ökad fysisk aktivitet och hålla igen på portionsstorlek  

c. LCHF (Low Carb High Fat) diet  

d. Behandling med Xenical (orlistat)  

 

 

 

 

21. Standardavledningsvilo-EKG (SL vilo-EKG) är en viktig diagnostisk förstahandsmetod vid 

misstanke om ischemisk bröstsmärta. Vissa betingelser kan dock försvåra bedömningen av ST-

sänkningar och förekomst av icke ST-höjnings ischemi.  

 

I vilket av följande fall kan du som grundregel inte värdera ST-sträckan avseende ischemiska  

ST-sänkningar?  

 

a. Förmaksflimmer 

b. Pat medicinerar med digitalis  

c. Pat medicinerar med betablockad  

d. Högerskänkelblock - RBBB  
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22. Bengt kommer på återbesök till dig på din mottagning. Du har följt honom för hans sarkoidos 

som har varit stillsam och därför inte påbörjat någon behandling.  

 

Vilken elektrolytrubbning kan sarkoidos orsaka?  

 

a. Högt kalcium  

b. Lågt kalcium  

c. Lågt kalium  

d. Högt kalium  

 

 

 

 

23. Birgit 76 år har KOL och hon blir allt mer andfådd. Hon har inte mycket hosta och slem. 

Blodgasprov visar pO2 8,0 och hon vill gärna ha syrgas hemma för att lindra andnöden. 

  

Vilket påstående är sant?  

 

a. Fortsatt rökning påverkar inte effekten av syrgasbehandling och är tillåtet 

b. Till KOL-patienter är det vanligt att vi ordinerar syrgas vid behov. Patienten kan ha utrustning 

hemma och använda då och då när det behövs 

c. Syrgasbehandling till KOL-patient bör ges minst 16 timmar/dygn men brukar inte  

påverka symtomet andfåddhet mer än marginellt 

d. Syrgasbehandling brukar effektivt lindra andnöd hos KOL-patienter 

 

 

 

 

24. En 35-årig tidigare frisk man inkommer medvetandesänkt till akuten. Han har haft ett bevittnat 

generaliserat konvulsivt epileptiskt anfall i hemmet innan ambulans tillkallades. Under 

ambulansfärden har han stigit i medvetande från RLS 8 till RLS 3. Efter en halvtimmes observation 

på akuten är han helt vaken. Akut utredning med blodprov och CT hjärna utfaller helt normalt. Han 

är afebril och opåverkad, rutinnervstatus är utan anmärkning. Patienten skrivs nästa morgon ut med 

planerad poliklinisk EEG undersökning. Utskrivande läkare har inte ordinerat någon profylaktisk 

behandling med epilepsiläkemedel.  

 

Varför är det rätt i nuläget att avstå från läkemedelsbehandling mot epilepsi?  

 

a. Normalt CT gör att epilepsi är en mindre sannolik diagnos 

b. Svar från EEG ska alltid inväntas innan beslut tas om läkemedelsbehandling  

c. Man måste alltid avvakta ett andra anfall innan läkemedelsbehandling 

d. Risken för recidiv efter oprovocerat förstagångsanfall understiger 50%  
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25. En patient kommer in till akutmottagningen med generell urtikaria, distansronki och  

cirkulatorisk chock (blodtryck 80/50, puls 140).  

 

I vilken ordning vill du ge nedanstående läkemedel för att häva en svår allergisk reaktion?  

 

a. Adrenalin följt av kortikosteroider och därefter antihistamin  

b. Kortikosteroider följt av adrenalin och därefter antihistamin  

c. Kortikosteroider följt av antihistamin och därefter adrenalin  

d. Antihistamin följt av adrenalin och därefter kortikosteroider  

 

 

 

 

26. När man vill göra pleurocentes eller lägga pleuradränage så använder man ultraljud för att  

hitta rätt ställe att sticka på.  

 

På vilket sätt skall man göra centesen?  

 

a. Man skall sticka mellan två revben, vid övre begränsningen av revbensinterstitiet  

b. Det spelar ingen roll på vilket sätt man sticker i revbensinterstitiet  

c. Man skall sticka mellan två revben, i mitten av revbensinterstitiet  

d. Man skall sticka mellan två revben, vid nedre begränsningen av revbensinterstitiet  

 

 

 

 

27. En 25-årig kvinna insjuknade i förrgår med en stor cerebral infarkt i höger storhjärnshemisfär. 

Trots olika akuta åtgärder sågs ett dygn efter insjuknandet en infarkt som omfattade större delen av  

a cerebri anteriors och a cerebri medias försörjningsområde på höger sida. Patienten har haft uttalade 

fokala bortfallssymtom motsvarande infarkten. Under de senaste 5 timmarna successivt börjat sjunka 

i medvetandegrad och är nu okontaktbar. Vid undersökning noterar du att höger ögas pupill är vidare 

än vänster och reagerar endast trögt för ljus. Patienten svarar ej på tilltal men kan med vänster övre 

extremitet lokalisera smärta. Cheyne-stokes-andning.  

 

Vilket är mest trolig orsak till patientens försämring?  

 

a. Inklämning i foramen magnum  

b. Ny stroke  

c. Inklämning i tentorieslitsen  

d. Infektionskomplikation   
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28. Du är allmänläkare på en vårdcentral och träffar en 40-årig patient som söker för trötthet. Han 

opererades med kolektomi på grund av en svårbehandlad ulcerös kolit för 10 år sedan och har en 

bäckenreservoar. Han har inga problem med magen förutom att han sköter magen 4-5 gånger 

dagligen alltsedan kolektomin. I laboratoriestatus finner du en måttlig leverpåverkan med kolestatiskt 

mönster där ALP ligger på 3 gånger över referensintervall. Leverutredning med elfores är normal 

liksom ANA, SMA och AMA. PK, TSH, Hba1c och TgA är normalt, ferritin ligger strax över 

referensintervall.  

 

Vilken diagnos misstänker du i första hand?  

 

a. Hemokromatos  

b. Primär biliär cholangit (PBC)  

c. Autoimmun hepatit  

d. Primär scleroserande cholangit (PSC) 

 

 

 

29. Du är på akutrummet och träffar Pelle, 10 år som precis kommit med ambulansen. Hans andning 

ser mycket ansträngd ut och du hör inspiratorisk stridor.  

 

Vilken är din primärdiagnos som du ska jobba efter vid inspiratorisk stridor hos en akut sjuk 

patient? 

  

a. Akut övre luftvägshinder tex främmande kropp  

b. Pneumoni  

c. KOL  

d. Lungödem  

 

 

 

30. Till akuten kommer en 24-årig kvinna på grund av tilltagande trötthet den senaste tiden och idag 

svimningskänsla. Du pratar med patienten och det framkommer att hon haft ont i magen av och till 

den senaste tiden, haft tre olika infektioner på kort tid och gått ner några kilo i vikt (hon är sedan 

tidigare normalviktig). På akuten har hon blodtryck 102/55 mmHg, puls 80/min.  

 

Vilken av följande sjukdomar är viktigast att misstänka/utreda/behandla först?  

 

a. Typ 1 diabetes  

b. Malignitet.  

c. Kortisolinsufficiens/Mb Addison  

d. Hypertyreos   
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31. En patient har insjuknat med, plötsligt påkommet, neurologiskt bortfall och kommer till 

akutmottagningen strax innan midnatt, 2 timmar efter symtomdebut.  

 

Vad blir din radiologiska åtgärd och varför?  

 

a. Du gör en akut DT hjärna utan kontrast för att i första hand påvisa den ischemi du misstänker  

ligger bakom patientens symtom 

b. Då MR är mer sensitivt för att påvisa färsk ischemi och för att utesluta blödning begär du  

en akut MR vilken inte kan utföras förrän på morgonen  

c. Detta är ett så kallat trombolyslarm. Du påbörjar iv. trombolys direkt på akuten och gör sedan  

en DT hjärna utan kontrast för att utesluta blödning  

d. Detta är ett så kallat trombolyslarm. Du gör en akut DT hjärna utan kontrast för att  

utesluta blödning och därefter en uppföljande DT angiografi av halsens och hjärnans kärl  

 

 

 

32. Du träffar en 75-årig man som just opererats för en colontumör och postoperativt insjuknat med 

lungembolisering (LE). Kirurgen har ännu inte tillgång till PAD, och man har inte hunnit värdera 

indikationen för cytostatikabehandling.  

 

Vilken LE-behandling är lämplig i denna situation?  

 

a. Nya direktverkande orala antikoagulantia (NOAK, DOAK) har numera helt slagit ut  

andra alternativ i denna situation och är därför ett självklart val 

b. Warfarin är det enda medel som har dokumentation i denna patientgrupp med extra stor  

risk för trombosrecidiv på grund av cancersjukdomen  

c. Lågmolekylärt heparin (LMH) är förstahandsbehandling för patienter med aktiv 

cancersjukdom, och därför lämpligt att välja i detta fall 

d. Med tanke på att patienten nyligen opererats, är v cava filter att föredra 

 

 

 

33. En 35-årig kvinna söker läkare på grund av nedsatt syn. Ögonläkarens undersökning påvisar 

synfältsdefekt.  

 

Vilken slags synfältsdefekt skulle inge misstanke om hypofystumör?  

 

a. Central synfältsdefekt  

b. Homonym hemianopsi  

c. Binasal synfältsdefekt  

d. Bitemporal synfältsdefekt  
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34. Du har en patient på mottagningen med andningsbesvär och hosta. Inför besöket görs  

en spirometri med reversibilitetstest. (2 doser Buventol, kortverkande luftrörsvidgande) FEV1  

stiger från 0,75 liter före till 0,9 liter efter dilatation, ökningen motsvarar 20% Normalvärde 2,8 liter 

FVC stiger från 2, 6 till 2,7 liter (Normalvärde 3,8 liter). FEV1 / FVC är efter dilatation 0,35. 

  

Hur tolkar du spirometrin?  

 

a. Restriktiv med icke signifikant reversibilitet  

b. Obstruktiv med signifikant reversibilitet  

c. Obstruktiv med icke signifikant reversibilitet  

d. Restriktiv med signifikant reversibilitet  

 

 

 

35. En 9-årig gosse har åkt skateboard och fallit. Han inkommer nu med en diskret svullnad  

och en tydlig ömhet över handleden. Röntgen är redan gjord och visar en odislocerad torusfraktur  

i distala radius.  

 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver den mest lämpliga vidare handläggningen?  

 

a. Gips, uppföljning med röntgen om 7-10 dagar  

b. Ingen särskild behandling behövs akut, uppföljning med röntgen om 7-10 dagar  

c. Gips, kallas in för operation med stiftning inom 7-10 dagar  

d. Ingen särskild behandling behövs, ingen uppföljning  

 

 

 

36. Som primärjour på kirurgen träffar du en 24-årig kvinna som förlöstes vaginalt för sex veckor 

sedan. Hon har alltsedan förlossningen haft hård avföring och har sista veckan haft smärtor i 

samband med defekation. Hon har noterat lite blod på papperet när hon torkar sig, men avföring är 

normalfärgad i övrigt.  

 

Vilken är den mest sannolika orsaken till hennes besvär?  

 

a. Analfistel  

b. Analfissur  

c. Hemorrojder  

d. Analhematom  
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37. Vilken är den vanligaste lokalisationen för en gastrointestinal cancer?  

 

a. Bukspottkörtel  

b. Tjocktarm  

c. Ändtarm  

d. Ventrikel 

 

 

38. Jean 78 år kommer in med avtackling och stegrat kreatinin. Du beställer en ultraljud njurar.  

 

Utöver njurstorlek vad är det viktigast att fråga efter i akutläget?  

 

a. Hydronefros, avstängningstecken  

b. Parenkymsvullnad, tecken på störd cirkulation  

c. Njurcystor, njurstenar  

d. Fokala förändringar, malignitetstecken 

 

 

 

39. På din mottagning under ditt vikariat på onkologen träffar du en 83-årig dam, som har hypertoni 

och förmaksflimmer. För elva år sedan opererades hon för en ER-positiv bröstcancer och fick fem 

års endokrin behandling. Nu har hon utretts på grund av några knölar i armhålan. CT har förutom 

förstorade körtlar i axillen visat några få skelettmetastaser i ryggkotorna. Mellannålsbiopsi av en 

resistens i armhålan har bekräftat recidiv av bröstcancer; ER 90%, PgR 90%, HER2 negativ. CA15-3 

är måttligt förhöjt på 130. Hon uppger ingen besvärande värk från ryggen och frågar om hon kan få 

någon behandling så att hon får leva lite längre och fortsätta att njuta av sin fina trädgård och 

umgänget med barn och barnbarn.  

 

Vilken handlingsplan är mest adekvat att erbjuda patienten?  

 

a. Palliativt syftande cytostatika, bisfosfonater och strålbehandling mot kotmetastaserna  

b. Kurativt syftande neoadjuvant cytostatika  

c. Palliativt syftande endokrin behandling och bisfosfonater  

d. Kurativt syftande endokrin behandling  
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40. En 30-årig man kommer in till akuten. Han reagerar inte på smärta eller temperatur på höger sida 

av kroppen från nacken och nedåt. Vidare reagerar han inte på smärta och temperatur i vänster 

ansiktshalva. Det finns också en partiell förlamning av mjuka gommen, larynx och pharynx samt en 

ataxi på vänster sida. Hans tillstånd beror på en blodpropp i en artär.  

 

I vilken artär är det mest sannolikt att blodproppen finns? Arteria... 

 

a. cerebelli superior dexter (SCA dx) 

b. cerebelli superior posterior sinister (PICA sin) 

c. cerebelli inferior anterior sinister (AICA sin) 

d. cerebelli inferior posterior dexter (PICA dx)  

 

 

 

 

41. Som jourhavande AT-läkare på kirurgen på centrallasarettet tar du emot en för sjukvården 

tidigare okänd medelålders kvinna, som i samband med golfklubbens årliga cocktailparty träffats av 

en golfklubba i bakhuvudet. Hon förlorade medvetandet direkt men placerades rådigt i framstupa 

sidoläge tills ambulans var på plats. Ambulanspersonalen noterade fri luftväg med käklyft, 

tillfredsställande andning, puls 82, blodtryck 155/80 och enbart lokalisation av smärta. Hon har 

under transporten fått oxygen 10 l/min på mask under transporten. Vid ankomsten noterar du 

följande:  

A: Kraftigt snarkande andning. Jugulära indragningar. Håller fri luftväg med käklyft. Inget blod  

eller främmande material i munnen.  

B: Andningsfrekvens 20. Rent andningsljud bilateralt. Saturation 100 % med oxygen 10 l/min på 

reservoarmask.  

C: Puls 92. Blodtryck 160/90.  

Narkosläkare är på plats och bedömer intubation som möjlig. Neurokirurgi finns 2 mil bort.  

 

I vilken ordningsföljd bör följande akuta åtgärder genomföras i detta fall?  

 

a. Medvetandebedömning, trakeal intubation, CT hjärna, konsultation av neurokirurg  

b. Trakeal intubation, medvetandebedömning, CT hjärna, konsultation av neurokirurg 

c. Medvetandebedömning, trakeal intubation, konsultation av neurokirurg, CT hjärna 

d. Trakeal intubation, medvetandebedömning, konsultation av neurokirurg, CT hjärna 
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42. I egenskap av primärjour i kirurgi på akutmottagningen har du precis träffat en 71-årig man som 

du misstänker ha en divertikulit. Patienten har en ömhet vid direkt palpation lågt till vänster i buken 

samt ett lätt muskelförsvar. Det finns ingen indirekt palpationsömhet. Temp 37,6 och CRP 101. 

Smärtan har molvärkskaraktär och har funnits oförändrad sedan 2 dagar. Avföringen har varit lite 

hård de sista dagarna. Det finns ingen viktnedgång. Patienten har inga miktionsbesvär. U-stix 1+ 

leukocyter. Undersökning visar ett blodtryck på 160/90 och en puls som är regelbunden och 85 

slag/minut.  

 

Vilken utredning är mest lämplig för att bekräfta diagnosen divertikulit i denna situation?  

 

a. Ultraljud av buken  

b. CT buk med intravenös och per oral kontrast  

c. MR Buk  

d. CT BÖS  

 

 

43. Gunilla, 62 år, är jurist och söker dig på vårdcentralen då hon sedan sex månader haft värk i 

höger hand. Besvären började efter att hon arbetat i trädgården under våren. Hon får ont när hon 

belastar handen, t.ex. tar en penna eller skriver på datorn, särskilt smärtar då PIP leden till 

långfingret. Hon har inga egentliga upphakningar och har inga problem att röra handleden. Hon 

förnekar nattliga besvär, men påpekar att hon är haft tendinit i hälsenorna. De enda uppdrivningarna 

du ser är spolformig uppdrivning runt PIP 2 och 3 samt även över DIP 5.  

 

Vilken är den mest sannolika förklaringen till hennes besvär?  

 

a. Synovit i extensorsenorna  

b. Artros i PIP lederna  

c. Rheumatoid artrit  

d. Triggerfinger  

 

 

44. En 13-årig pojke söker på akutmottagningen med 3 timmars anamnes på plötsligt påkommen 

högersidig testikelsmärta. Vid undersökning finner du en lätt svullen skrotalhalva och 

palpationsömhet över testikel och en uppdriven bitestikel på den afficierade sidan.  

 

Vilken handläggning är mest lämplig?  

 

a. Akut exploration av höger testikel  

b. Akut ultraljud skrotum med doppler  

c. Antibiotika (per os), analgetika (Diklofenak) och återbesök med ompalpation av  

scrotum om 3 veckor  

d. Inläggning för observation  
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45. En 41-årig man söker på akutmottagningen med smärtor kring ändtarmen. Han är frisk i övrigt 

och har ingen feber. Vid undersökning ser du ett rodnat, ömmande, värmeökat område på ca 4 cm i 

diameter perianalt kl 13 ut mot vänstersidan. Huden har öppnat sig och du kan trycka ut lite pus och 

blod från en ca 3mm stor öppning.  

 

Vilken handläggning är mest lämplig?  

 

a. Ingen ytterligare akut åtgärd. Remiss till distriktssjuksköterska för omläggning och till 

distriktsläkaren för uppföljning med rektoskopi  

b. Kompletterar det spontana dränaget med antibiotika per os i 7 dagar. Remiss till 

distriktssjuksköterska för omläggning och till distriktsläkaren för uppföljning med rektoskopi  

c. Lägga in patienten för dränage av abscessen på operationsavdelningen  

d. Rektoskopi på akuten för att visualisera eventuella fistlar. Remiss till distriktssjuksköterska för 

omläggning  

 

 

46. En 76 årig kvinna är tidigare frisk. För ca ett halvår sedan opererades hon med höftplastik för 

coxartros. Efter detta har hon fått behandling för upprepade urinvägsinfektioner, innefattande både 

Ciprofloxacin och Selexid® (Pivmecillinam). Hon har fortsatta infektioner med bakterieuri och 

urinträngningar, och vill nu ha en ordentlig utredning varför hon söker den lokala vårdcentralen.  

Där konstaterar man att urinstickan vid besöket uppvisar +++ för blod men för närvarande är nitur-

negativ. En CT-urografi utfaller normal.  

 

Vilken av nedanstående åtgärder är mest angelägen?  

 

a. Urinodling och antibiotikabehandling varefter du ordinerar Vagifem två gånger i veckan  

b. Cystoskopi  

c. Urinodling och antibiotikabehandling samt därefter tre månaders antibiotikaprofylax till  

natten utifrån resistensbestämningen  

d. Cystometri  

 

 

 

47. Lokalanestestika används mycket inom anestesiologi och intensivvård men kan ge upphov till 

svåra toxiska reaktioner i höga totaldoser eller vid intravasal tillförsel. Det är därför viktigt att alltid 

aspirera för att kontrollera att nålen inte befinner sig i ett kärl innan lokalanestetika injiceras.  

 

Hur fungerar ett lokalanestetikum?  

 

a. Genom att blockera nervcellmembranernas Ca2+-kanaler  

b. Genom att hämma nervcellernas mitokondriefunktion  

c. Genom att blockera nervcellmembranernas Na+-kanaler  

d. Genom att blockera nervcellmembranernas K+-kanaler  
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48. Som AT-läkare på kirurgiska kliniken är du en morgon i november ansvarig för att ta hand  

om en 53-årig kvinna som på väg till sin arbetsplats kört av vägen med sin motorcykel.  

Patienten har kortvarigt maskventilerats på olycksplatsen men snabbt uppvisat tillfredsställande 

spontanandning och fått en reservoarmask med O2 15 l/min. Vid några tillfällen har hon även  

hostat till på olycksplatsen och under transporten. På akutrummet konstaterar du att patienten  

är vid medvetande men orolig. Under A bedömer du att luftvägen är fri. Under B konstaterar du 

avsaknad av andningsljud över höger sida av bröstkorgen samt multipla revbensfrakturer 

och rodnader i hudkostymen inom samma område. Andningsfrekvensen är ca 40/min. Samtidigt 

ropar den sjuksköterska som är ansvarig för att koppla upp patienten mot övervakningsutrustningen 

att saturationen är 90 %, pulsen 165/min och blodtrycket 70/55. 

 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst det omedelbara vidare omhändertagandet? 

 

a. Undersöker thorax bedside med ultraljud för att verifiera eller utesluta hemothorax, pneumothorax 

eller hjärttamponad inför beslut om vidare åtgärder 

b. Intuberar endotrakealt (efter omsorgsfull preoxygenering) för att snabbt säkerställa adekvat 

syresättning och utvädring av koldioxid 

c. Punkterar höger pleura ventralt med grov nål medioklavikulärt i andra eller tredje 

revbensinterstitiet och förbereder för högersidigt thoraxdränage 

d. Går snabbt vidare till C, eftersom patienten är svårt cirkulationspåverkad, och A plus B för  

tillfället är under kontroll 

 

 

 

49. En 69-årig man söker på kärlmottagningen med anamnes på svår smärta i höger vad som  

kommer efter 100 meters promenad. Han röker cirka 5 – 7 cigaretter om dagen. Klinisk  

undersökning visar på ett ABI på cirka 0,6 höger ben, inga sår. Fin femoralispuls och i övrigt 

svårpalpabla pulsar på högerbenet. 

 

Vilken är mest sannolik anatomisk förklaring till besvären? 

 

a. Popliteaaneurysm 

b. Stenos i arteria femoralis superficialis 

c. Stenos i arteria iliaca externa 

d. Ocklusion arteria tibialis posterior 
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50. Om en patient inkommer på akuten med misstänkt ischemi i en fot är det viktigt att kunna  

bedöma graden av ischemi för att veta hur snabbt man skall agera. Detta är svårt även för en 

kärlkirurg. 

 

Enbart utifrån beskrivning av statusalternativen nedan – vilken av nedanstående fötter lönar  

det sig mest att revaskularisera? 

 

a. En fot med svart gangrän över dig 1-3 

b. En marmorerad fot med helt utslagen motorik, helt fixerad i ankelleden och med  

trombotiserade ytliga vener 

c. En blåcyanotisk fot med generell ömhet 

d. En blek fot med dålig känsel och viss motorisk påverkan 

 

 

 

51. Prognos och prediktiva faktorer vid bröstcancer är viktiga vid ställningstagande till  

onkologisk behandling. 

 

Vilket av nedanstående påståenden är mest sant gällande prognostiska faktorer för bröstcancer? 

 

a. HER2-positiva tumörer har generellt bättre prognos än HER2-negativa 

b. Lobulär bröstcancer har sämre prognos än duktal bröstcancer 

c. Högre tumörgrad är kopplad till bättre prognos eftersom dessa tumörer är mer cytostatikakänsliga 

d. Hormonreceptorpositiva bröstcancrar har bättre prognos 

 

 

 

52. Även patienter med fjärrmetastaserad cancer kan erbjudas kurativ syftande multimodal  

behandling. 

 

Vid vilken av följande situationer är en behandling med kurativ intention etablerad? 

 

a. Lungmetastaserad bröstcancer 

b. Lungmetastaserad koloncancer 

c. Levermetastaserat mjukdelssarkom 

d. Levermetastaserad prostatacancer 
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53. Carotisstenos kan ge upphov till TIA-attacker eller stroke. 

 

Vilket av nedanstående alternativ är den vanligaste patofysiologiska förklaringen?  

 

a. Flödesreduktion till affekterat område i hjärnan beroende på stenos eller ocklusion  

i själva carotiskärlet 

b. Embolisering av atherompartiklar och trombmaterial från carotisstenosen 

c. Trombos i kärlet och trombpropagering till intrakraniella kärl 

d. Tryckfall över stenosen och därmed övergående hypoperfusion i hjärnan 

 

 

 

54. En 72-årig man söker på vårdcentralen. För en vecka sedan var han i Spanien på semester  

och fick då en episod med plötslig total synförlust på vänster öga och samtidigt svårt att röra  

höger hand. Detta varade i cirka 10 minuter och det kändes sedan bra. I Spanien blev han utredd  

med ultraljud som visade bilaterala stenoser på arteria carotis interna på cirka 80 % vardera.  

Han blev sedan ombedd att söka vård vid hemkomsten. 

 

Vilken är mest adekvat åtgärd nu? 

 

a. Recept på Trombyl och statin samt remiss till neurologklinik 

b. Beställa CT-skalle och EKG och sedan återbesök 

c. Planera snar TEA av vänster arteria carotis interna 

d. Kontrollera EKG och om inget flimmer lugnande besked 

 

 

 

55. En 65-årig patient som du utredde på vårdcentralen på grund av värk i höger knäled för 1 år  

sedan visade sig ha artros. Patienten söker nu för värk och lokal tryckkänsla i knävecket. Hon  

har noterat en resistens som varierar i storlek, den blir större om hon har varit aktiv. Vid din 

undersökning finner du en icke pulserande drygt hönsäggstor måttligt hård och lätt ömmande 

förändring i knävecket. 

 

Vilken är den troligaste förklaringen och vilken ytterligare utredning bör göras? 

 

a. Bakercysta, ingen vidare utredning 

b. Bakercysta, ultraljud 

c. Popliteaaneurysm, ultraljud 

d. Sarkom, kontakt med sarkomgrupp 
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56. På remissen till ortopedmottagningen läser du att Malcolm tidigare varit mycket idrottsaktiv  

och under många år spelat fotboll utan att skada sig. Han har nu hunnit bli 54 år och sysslar  

numera mest med löpträning. Vid en löprunda för två veckor sedan knäppte det till i höger knäled  

och sedan dess har det gjort ont på insidan av leden. Malcolm har kunnat fortsätta löpträningen, 

men det gör mer ont på insidan av knäleden efteråt. Han har inte upplevt några mekaniska  

låsningar och knäet har ej varit svullet. Vid din undersökning finner du en stabil knäled, ingen 

hydrops, medial ömhet vid menisktest men inga upphakningar eller låsningar. 

 

Vilken är den mest sannolika förklaringen till hans besvär? 

 

a. Artros 

b. Traumatisk meniskskada 

c. Korsbandsskada 

d. Runner’s knee 

 

 

57. Morfin används ofta mot malignitetsrelaterad smärta. Morfin har biverkningar. 

 

Vilket av nedanstående påstående stämmer bäst gällande morfinmedicinering? 

 

a. Man kan aldrig överdosera morfin vid malign smärta 

b. Morfin i lågdos ger inte förstoppning 

c. Hallucination är ett oftast övergående symtom vid morfininsättning 

d. Morfin är ett bra läkemedel vid neurogen smärta 

 

 

58. På diabetesfotmottagningen träffar du Ahmed, 57 år, som har haft diabetes i 14 år.  

Utredning på kärlkirurgen har visat dålig cirkulation i benet men man kunde inte erbjuda  

någon kärlkirurgisk åtgärd. Anledningen att han är aktuell idag är ett stort nekrotiskt sår  

över hälbenet som luktar illa samt tre svarta och lite smetiga småtår. Röntgen har visat osteit  

i calcaneus. Han har tagit antibiotika under ett par månaders tid utan bättring.  

Vid din undersökning finner du normal funktion i knäleden, kall extremitet distalt om mitten på 

underbenet och generellt dålig hud samt sår enligt ovan på foten.  

 

Vilken ortopedisk åtgärd är mest rimlig? 

 

a. Revision av sår och blottat ben, VAC 

b. Amputation av 3 tår, revision av sår och blottat ben, VAC 

c. Amputation på fotledsnivå 

d. Amputation på underbensnivå 
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59. När en röntgenundersökning ska utföras, utfärdas av remittenten en remiss, som bedöms av 

röntgenkliniken avseende indikation, vilken undersökning som skall utföras och inom vilken tid 

undersökningen skall utföras.  

 

Vilket är den viktigaste aspekten för bedömningen om det föreligger en INDIKATION att utföra  

den begärda undersökning.  

 

a. Risk-nytta avvägandet skall väga tyngst 

b. Tillgängligheten av utrustningen skall väga tyngst (det skall förutsättas att nödvändig  

utrustning finns på sjukhuset) 

c. Allvarligheten av patientens sjukdomstillstånd skall väga tyngst 

d. Frågeställningens formulering i remissen skall väga tyngst 

 

 

60. Under Din AT undersöker du Sigbritt, en tre månader gammal flicka, på en BVC-kontroll  

med avseende på höftledsluxation. Grannflickan har höftledsluxation och Sigbritts föräldrar är  

såklart oroliga för att deras flicka också har drabbats. De har dock själva inte sett eller märkt något 

konstigt med hennes ben eller höfter. Du vet att man inte kan lita på Ortolanis och Barlows 

tester så långt efter födseln. Sigbritt vill alls inte bli undersökt och skriker och spjärnar emot så  

fort du rör henne. 

 

Vilken är den viktigaste frågan att ställa till föräldrarna? 

 

a. Om det finns hereditet för höftluxation 

b. Om de noterat att hon haft aparta rörelser i benet 

c. Om hon har dålig krypförmåga 

d. Om hon sover på mage eller rygg 

 

 

61. En 58-årig lätt överviktig kvinna söker dig som urolog på grund av urinläckage. Frånsett tre  

normala förlossningar ingen kontakt med sjukvården. Ingen pågående medicinering, men  

patienten har provat två mediciner som hennes svåger skrivit ut för de aktuella besvären,  

nämligen Tolterodin och Betmiga. Hon har läst på nätet och provat med ”knipövningar” utan 

framgång. Ur anamnesen får du fram täta miktionstillfällen dagtid, med kraftiga trängningar 

som ibland leder till urinläckage, men ibland kommer det också urin i samband med hosta och  

tunga lyft, varför hon alltid använder inkontinensskydd. Nattetid inget urinläckage, men hon  

stiger upp två gånger varje natt. 

 

Vilket av nedanstående alternativ är mest rätt? 

 

a. Diagnosen är trängningsinkontinens 

b. Patienten har ansträngningsinkontinens 

c. Sannolikt är diagnosen blandinkontinens 

d. Slyngplastik kan ha förväntat gynnsamt utfall 
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62. Du vikarierar på urologkliniken. En 71-årig man med tablettbehandlad hypertoni och  

ischemisk hjärtsjukdom sökte på akutmottagningen på grund av blod i urinen. Han lades in  

med hematurikateter och spoldropp på grund av koagelorsakad urinretention. Urinen har nu klarnat  

upp och han är på väg hem utan kateter. 

 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst rätt vidare utredning enligt standardiserat 

vårdförlopp? 

 

a. CT-buk, cystoskopi och cytologi 

b. Remiss till vårdcentralen för urinodling i lugnt skede och ställningstagande till vidare  

utredning inklusive återinsättning av antikoagulation 

c. PSA och transrektal ultraljudsundersökning med mellannålsbiopsier om PSA > 3 

d. Cystoskopi, CT-urografi och urincytologi 

 

 

63. En 28-årig tidigare frisk man söker akutmottagningen med plötsligt påkomna 

vänstersidiga flanksmärtor och lätt dysuri. Smärtorna kommer med intervallkaraktär och är  

kraftiga. Patienten kräktes på väg till akutmottagningen. I status noterar du mjuk oöm buk men  

kraftig dunkömhet vänster flank. Temp 37.2. Lab: Hb 140, CRP <8, vita 13, kreatinin 86 

U-sticka: 4+erytrocyter för övrigt ua. 

 

Vilket av nedanstående alternativ är den mest sannolika diagnosen? 

 

a. Avstängd pyelit 

b. Inklämt ljumskbråck 

c. Pyelonefrit 

d. Uretärsten 

 

 

 

64. En 22 årig kvinna opererades för akut appendicit laparoskopiskt för 8 dagar sedan. Hon 

söker nu akutmottagningen på grund av tilltagande smärtor nertill i buken och smärta vid defekation.  

Feber 38,5. Buken är mjuk och endast generellt lätt ömmande. CRP 130. Hb 134. Urinsticka:  

vita +1, ery 0, ketoner 0, nitur negativt, pH normalt. 

 

Vilket av nedanstående är den mest sannolika förklaringen? 

 

a. Appendicitabscess 

b. Nedre urinvägsinfektion 

c. Abscess i fossa douglasi 

d. Njurbäckeninflammation 
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65. Erika, 67 år, kontrolleras av dig på VC på grund av borderlinevärden för hypercalcemi. Du 

överväger om Erika ska remitteras till endokrinkirurg. 

 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst de symptom som man måste fråga patienten om för 

att bättre kunna värdera detta? 

 

a. Gallstensanfall, dyspepsi, huvudvärk 

b. Njurstensanfall, trötthet, muskelsvaghet 

c. Gastroesofageala refluxbesvär, huvudvärk, nattliga svettningar 

d. Tremor, diarré, synnedsättning 

 

 

 

66. Maria blev biten i sin hand av en katt igår kväll. Nu söker hon dig på vårdcentralen eftersom 

pekfingret har svullnat upp och gör ordentligt ont. Du noterar att fingret förutom svullet också är  

rött och varmt. När du passivt sträcker på pekfingret smärtar det rejält och hon ömmar också vid 

palpation volart över fingret. CRP är <8, men hon tror att hon haft feber under natten. Du misstänker 

att Maria har en infektiös tendovaginit. 

 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver mest korrekt vilka prov/undersökningar som behövs 

för att ställa diagnosen tendovaginit? 

 

a. Klinisk undersökning 

b. Magnetkameraundersökning 

c. Ultraljudsundersökning 

d. Blododling 

 

 

 

67. Max är 57 år och har astma. Han har nu diagnostiserats med en tumör i flexura lienalis (flexura 

coli sinistra). Man har inte sett några metastaser vid preoperativ utredning och tumören bedöms som 

cT3. 

 

Vilken av nedanstående operationer är det mest sannolikt att Max kommer att genomgå? 

 

a. Högersidig hemikolektomi 

b. Transversumresektion 

c. Vänstersidig hemikolektomi 

d. Total kolektomi 
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68. Du är allmänläkare på en vårdcentral och träffar en 40-årig patient som söker för trötthet. Han 

opererades med kolektomi på grund av en svårbehandlad ulcerös kolit för 10 år sedan och har en 

bäckenreservoir. Han har inga problem med magen förutom att han sköter magen 4-5 gånger 

dagligen alltsedan kolektomin. I lab finner du en måttlig leverpåverkan med kolestatiskt mönster där 

ALP ligger på 3 gånger över referensintervall. Leverutredning med elfores är normal liksom ANA, 

SMA och AMA. PK, TSH, Hba1c och TgA är normalt, ferritin ligger strax över referensintervall.  

 

Vilken diagnos misstänker du i första hand?  

 

a. Hemokromatos  

b. Primär biliär cholangit (PBC)  

c. Autoimmun hepatit  

d. Primär scleroserande cholangit (PSC) 

 

 

 

69. Gustav arbetar som mattelärare i en stökig och högljudd klass. Han söker nu dig på 

ÖNH-kliniken där du vikarierar före AT eftersom han blir väldigt trött i rösten fram på  

eftermiddagen. När du hör honom prata låter rösten mycket pressad och hes. Vid undersökning  

finner du nedanstående stämbandsstatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken av nedanstående behandlingsalternativ är mest korrekt? 

 

a. Amoxicillin 1 g × 3 i tio dagar 

b. Exspektans 

c. Remiss till logoped 

d. Stämbandsoperation 
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70. Bilden nedan visar en odlingsverifierad svampinfektion i skäggbotten, hos en lantbrukare  

som varit i kontakt med infekterad nötboskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur är mest lämpligt att behandla denna patient? 

 

a. Antimykotisk kräm med lokal steroid och baddning med kaliumpermanganat lösning 

b. Lamisil® (terbinafin) kräm i kombination med ketokonazol-schampo 

c. Lamisil® (terbinafin) lösning och antimykotisk kräm med lokal steroid 

d. Peroral behandling med Lamisil® (terbinafin) eller Sporanox® (itraconazol)  

 

 

 

 

71. Du arbetar som AT-läkare på vårdcentral och har träffat Ellen, 47 år, som har fått ett recidiv  

i egentlig depression av måttlig grad. Ellen har av dig ordinerats Fluoxetin® (fluoxetin) 20 mg,  

1 tabl på morgonen, vilket hon tidigare haft god effekt av. Hon ringer på din telefontid fyra dagar 

senare och berättar att hennes morgonångest ökat efter påbörjad behandling med fluoxetin. Hon 

glömde berätta att så var det även vid förra behandlingstillfället. Ellen är sambo och har tre barn i 

tonåren. Arbetar som sjuksköterska inom kommunens hemsjukvård. Inga tidigare eller aktuella 

problem med missbruk.  

 

Vilket preparat är lämpligast att lägga till omgående att ta vid behov?  

 

a. Nitrazepam (Nitrazepam®)  

b. Levomepromazin (Nozinan®)  

c. Oxazepam (Oxascand®)  

d. Pregabalin (Lyrica®)  
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72. Du jobbar på akuten och träffar en 78-årig man som fallit på isen och slagit i bakhuvudet. Ej 

avsvimmad, men får kortvarig yrsel och åker därför in till sjukhuset. Nu helt vaken och i stort sett 

symptomfri. Inga fokalneurologiska bortfall, RLS 1 och ingen nacksmärta. Patienten är helt frisk 

tidigare och vital för åldern. Står på Trombyl för misstänkt TIA tre år sedan. Ingen blodförtunnande 

medicin. Det är helt fullt på akuten, så efter undersökning beslutar du dig för att skicka hem 

patienten. Efter 9 veckor söker han åter efter att ha blivit allt ostadigare de senaste veckorna. Lätt 

huvudvärk. I status: Respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil. SaO2 98%. BT 160/80. Puls 80. 

Neurologiskt: RLS 1. Höger arm något svagare och tydligt att höger ben släpar vid gång. Du utför en 

CT hjärna (se nedan). 

 

 

 

Initiala åtgärder och diagnosförslag? 

 

a. Akut subduralhematom med kraftig masseffekt. Omedelbart transport till neurokirurgisk 

klinik för akut operation. Akut intubation och ge mannitol eller karbamid snarast 

b. Inläggning för observation på grund av traumatisk subarachnoidalblödning. Om ej 

förvärrad kan patienten gå hem 

c. Kroniskt subduralhematom. Kontakt med neurokirurg för ställningstagande till 

operation 

d. Kroniskt subduralhematon där expektans med kontroller i väntan på spontan resorbtion 

 

 

73. Allan, 76 år, har nyligen gått igenom en adjuvant cytostatikabehandling för koloncancer. 

Han söker nu med feber 38.5◦C utan några fokala symptom. CRP 187 mg/L, LPK 1.5×109/L 

varav 0.3×109/L neutrofila. 

 

Vilken av nedanstående empiriska behandlingsalternativ är lämpligast? 

 

a. Bensylpenicillin 

b. Cefotaxim 

c. Klindamycin (Dalacin®) 

d. Piperacillin/tazobaktam (Tazocin®) 
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74. En 30-årig man söker på akutmottagningen för attacker av huvudvärk som han haft varje 

natt den sista veckan. Han beskriver en fruktansvärd smärta bakom höger öga som väcker 

honom och sedan varar en dryg halvtimme. Han noterar att ögat och näsan rinner samtidigt. Han 

beskriver smärtan som den absolut värsta tänkbara. Du utför ett rutinnervstatus som är normalt. 

Plötsligt sätter hans smärta igång igen. Han vankar av och an och bönar om snabb behandling. 

 

Vilket av nedanstående behandlingsalternativ bör du välja i första hand? 

 

a. Inj morfin 5 mg sc 

b. Inj Pro-epanutin (fos-fenytoi®) 1000 mg iv 

c. Syrgas, 10 l på mask 

d. T. Sumatriptan 50 mg 

 

 

 

 

75. Nils 34 år, söker på vårdcentral då han sedan  

igår besvärats av att höger öga är rött och 

irriterat och även har lite varig sekretion. Han är 

myop och bär kontaktlinser. Idag har han inte  

haft kontaktlinserna på sig och använder i stället  

ett par lite äldre glasögon. I status finner man: 

Visus med egna glasögon hö = 0,6 och vä = 1.0. 

Vid inspektion med och utan fluorescein finner 

man följande bild. 

 

 

 

 

 

 

 

Vilket av nedanstående handläggningsalternativ är lämpligast? 

 

a. Akut remiss till ögonklinik 

b. Recept på ögondroppar fucindinsyra (Fucithalmic®) × 2 i 1 vecka 

c. Recept på ögondroppar kloramfenikol var tredje timme i 1 vecka 

d. Rekommendation att använda receptfri smörjande ögondroppe 
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76. En 22-årig kvinna söker vårdcentralen för sin migrän. Hon har en klassisk migrän med visuella 

auror och efterföljande halvsidig huvudvärk med lätt illamående och fotofobi. Utöver sin migrän är 

hon frisk. Hon får sina anfall med cirka två veckors mellanrum, hon tar då Sumatriptan 50 mg i 

början av huvudvärksfasen. Detta har viss men ofullständig effekt på symptomen. 

Vad är lämpligast att rekommendera henne? 

a. Byta Sumatriptan till Citodon®(paracetamol + kodein) 

b. Dubbla dosen av Sumatriptan till 100 mg 

c. Lägga till Primperan®(metoklopramid) till Sumatriptan 

d. Ta Sumatriptantabletten under aurafasen 

 

77. En 56-årig man med hypertoni kommer till vårdcentralen för feber och frossa sedan ett dygn. Vid 

undersökning finner du ett kraftigt rodnat och värmeökat vänster underben. Avgränsningen mot frisk 

hud är skarp och den afficierade huden är förtjockad. När du trycker på området gör det en aning ont 

men benet är inte spontant smärtande. Mellan två tår på vänster fot finns en rejäl spricka. 

Allmäntillståndet är gott, temp 38,5◦C, puls 80, blodtryck 150/80, andningsfrekvens 16. 

 

Vilket av nedanstående handläggningsalternativ är lämpligast? 

a. Ge en dos ceftriaxon intravenöst, återbesök nästa dag för eventuellt ny dos 

b. Inled behandling med fenoximetylpenicillin (Kåvepenin®) po, skicka hem 

c. Inled behandling med flukloxacillin, (Heracillin®) po, skicka hem                                                                                                                                               

d. Skicka till sjukhuset för blododling och iv vankomycin 

 

 

78. Anna som just fyllt 95 firade detta med att köpa sig en grillad kyckling. Hon har helproteser 

(löständer i under- och överkäke) i munnen och ser ganska dåligt. Kycklingen smakade gott men då 

hon tog den sista biten stack det till i halsen. Hon vaknade nästa morgon med ont i bröstet och kände 

sig febrig. Till saken hörde att hon också haft besök av sitt snoriga barnbarnsbarn. 

Hemtjänstpersonalen tyckte att det var bäst att ta henne med till vårdcentralen där du har AT-

placering. 

 

Vilken av nedanstående åtgärder är mest lämplig? 

 

a. Akut lungröntgen 

b. Lugnande besked då hon kunnat äta sin frukost 

c. Peroral antibiotika med återbesök om två dagar 

d. Remiss till ÖNH akut 
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79. En 22-årig kvinna har bokat tid på din vårdcentral efter att hon fått kraftigt håravfall och munsår 

några dagar efter att hon insjuknat med feber kring 38◦C, trötthet, svaghetskänsla och ont i lederna. 

Hon trodde först att det handlade om influensa eller annan virusinfektion. När du kompletterar 

anamnesen så visar det sig att patienten av och till haft ledvärk i händerna länge. Du noterar att hon 

har ett rödaktigt utslag på kinderna som däremot inte brukar ge symptom. Hon berättar dock att hon 

ofta får kliande utslag vid solexposition och har klassiskt Raynauds fenomen vid köldexposition. Du 

misstänker SLE och vill beställa vidare utredning inför eventuell remiss till reumatologen. När du 

planerar vidare utredning börjar du med beställning av inflammationsvariabler och blodstatus. 

 

Vilket av följande alternativ utöver de nämnda blodproverna är lämpligast utredning för att bekräfta 

eller förkasta din kliniska misstanke? 

 

a. Bilddiagnostik av symptomgivande leder  

b. Biopsi av hud eller munslemhinna 

c. Kontroll av lever- och njurstatus 

d. Kontroll av serologiska immunologiska markörer 

 

 

80. Som jourhavande på akuten möter du Bertil, 72 år som kommer på grund av akut insättande 

smärtor i vänster flank, frossa och temp drygt 39◦C. Bertil har sedan flera år prostatabesvär. Du 

finner en kallsvettig, blek man med snabb puls och blodtryck systoliskt mellan 90-100. Du 

misstänker sepsis utgången från urinvägarna. I journalen ser du tidigare odlingssvar med flera 

positiva urinodlingar med ESBL-positiv Klebsiella pneumoniae. Efter att ha ordinerat blod-och 

urinodling beslutar du att ge empirisk antibiotika intravenöst så snabbt som möjligt. 

 

Vilken av nedanstående akuta ordinationer är lämpligast? 

 

a. Cefotaxim 3 g × 3 samt gentamicin 480 mg × 1 

b. Cefotaxim 3 g × 3 samt vankomycin 1 g × 1 

c. Ciprofloxacin (Ciproxin®) 400 mg × 3 samt metronidazol (Flagyl®) 1500 mg 

d. Imipenem (Tienam R ) 1 g × 3 
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81. Du träffar en 68-årig kvinna på medicinakuten 2 timmar efter att hon plötsligt blev kraftigt yr och 

illamående med kräkningar. Hon har inga öronsymptom och trumhinnorna är u.a. Hon klarar inte att 

stå upp, finger-näspekning är kanske sämre på höger sida men hon säger att den armen är dålig sedan 

hon bröt handleden några år tidigare. Övrig rutinneurologisk undersökning är u.a. Du ser en uttalad 

högerslående spontannystagmus även utan Frenzel-glasögon som inte ändras med dessa på. 

Impulstestet är svårvärderat då hon inte kan slappna av i nacken. Test of skew är u.a. bilateralt. 

 

Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? 

 

a. Stroke i bakre cirkulationen  

b. Tumör i bakre skallgropen 

c. Vestibularisneuronit höger sida 

d. Vestibularisneuronit vänster sida 

 

82. Ovarialcancer kan vara associerat med mutationer i tumörsuppressorgenerna BRCA 1 och 2. 

Kvinnor som har en mutation i dessa gener drabbas oftare av bröstcancer och ovarialcancer och 

insjuknar oftare i yngre ålder än kvinnor som drabbas utan att ha dessa mutationer.  

 

Hur ser riskförhållandet ut för BRCA 1 och 2 mutationerna relaterat risken för ovarial- och 

bröstcancer?  

 

a. BRCA 1 och 2 mutationer ger båda en större risk för ovarialcancer än för bröstcancer  

b. BRCA 1 mutationer ger huvudsakligen en riskökning för bröstcancer medan BRCA 2 mutationer 

huvudsakligen ökar risken för ovarialcancer  

c. BRCA 1 och 2 mutationer ger en likartad riskökning för ovarial respektive bröstcancer  

d. BRCA1 och BRCA 2 mutationer ger samma risk för att utveckla bröstcancer medan risken för 

ovarialcancer är lägre 

 

 

83. Du träffar Albin, två månader gammal, på akutmottagningen. Han kommer på remiss från BVC 

eftersom hans huvudomfång har ökat från +1SD vid förlossningen till idag +3SD. Graviditeten var 

normal. Han föddes vaginalt i vecka 38+2 med födelsevikt 2890 g och Apgar 7, 8, 10. Han ammas 

helt och har mått bra, men de senaste 2 dygnen har han varit lite gnällig och kräkts något mer än 

vanligt. Status är u.a. Du skickar honom på ett ultraljud av hjärnan, som visar att sidoventriklarna 

och tredje ventrikeln är klart dilaterade. I övrigt ses inget avvikande.  

 

Vad är den mest sannolika förklaringen till Albins tillstånd?  

 

a. Kongenital ocklusion av foramen interventriculare 

b. Intraventrikulär blödning som orsakar obstruktion av aqueductus cerebri 

c. Intraventrikulär blödning som orsakar obstruktion av foramen interventriculare 

d. Kongenital ocklusion av aqueductus cerebri 
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84. En ung bostadslös man vårdas planerat på en avdelning för narkotikaavgiftning. Patienten har ett 

blandat användande av flera substanser. Nu är heroin huvuddrogen, som han injicerarar, men bakom 

sig har han flera vårdtillfällen för avgiftning även från andra substanser. På avdelningen har han ett 

Suboxone-schema insatt. Några dagar in i vårdtillfället får han ett oväntat epilepsianfall.  

 

Vilket abstinenstillstånd kan vara orsak till patientens epilepsianfall?  

 

a. Cannabis  

b. Heroin  

c. Kokain  

d. Bensodiazepiner  

 

 

85. Erik, 4 år, har sedan en vecka fått spridda röda prickar över hela kroppen. Mamman trodde det 

var någon allergi, men de senaste två dygn har Erik fått flertal blåmärken som verkar har kommit av 

sig själva. I morse blödde han näsblod. Erik är tidigare frisk och har aldrig haft liknande symptom. 

Förra månaden hade han någon förkylning och ont i halsen, men tillfrisknade spontant. I familjen 

ingen med blödningssjukdom. Erik är afebril och helt opåverkad. Han har spridda petekier över 

kroppen, som är något mer representerade i nedre extremiteterna samt flertal blåmärke på ryggen och 

klinkorna. Du ser torkat blod i en näsborre och vid muninspektion flertal petekier i munhålan samt 

blodstrimmor i bakre svalgväggen. Ingen organomegali vid bukpalpation. Du ordinerar blodprover 

som visar normalt Hb, normala vita med diff. Trombocyter 5 (ref intervall 125-340x10^9/L).  

 

Vilken sjukdom är troligast och vad bör du göra med patienten?  

 

a. Henoch-Schönlein purpura. Du tar ett urinprov som inte visar på hematuri och patienten skickas 

hem med planerat återbesök om några dagar  

b. ITP (immunmedierad trombocytopeni). Patienten går hem och planerat omkontroll av blodprover 

om ett par dagar  

c. ITP (immunmedierad trombocytopeni). Patienten läggs in inför behandling och fortsatta 

kontroller  

d. Debut av leukemi. Du kontaktar barnonkologjouren  

 

 

86. Menopausen, den sista menstruationen, inträffar vanligen vid cirka 50 års ålder men varierar 

normalt mellan 40 - 58 år.  

 

Vad anses primärt orsaka menopaus?  

 

a. Sjunkande nivåer av GnRH (gonadotropin releasing hormome)  

b. Sjunkande nivåer av gonadotropiner (FSH och LH)  

c. Ökad känslighet i hypotalamus för thyroideahormon  

d. Avsaknad av ägglossningar på grund sjunkande antal ägganlag  
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87. Bengt är en 10-årig pojke som blivit alltmer nedstämd senaste halvåret. När han gick i lågstadiet i 

den lilla skolan utanför byn och bara hade åtta klasskamrater hade det gått bra. Alla visste att Bengt 

behövde lång tid på sig för allt och att man inte kunde busa med honom på samma sätt som med de 

andra utan att han blev ledsen. Där gjorde det inget att han var "lillgammal" och tillrättavisade de 

som uttryckte sig lite slarvigt eller att han inte hängde med på kompisarnas snabba ordvitsar. Hans 

sätt att alltid göra vissa rörelser med huvudet när han tänkte väckte munterhet, men det var ingen 

som retade honom. Han hade ingen nära vän men var nöjd ändå. Nu i fjärde klass var han i en 

mycket större skola med många fler barn och hade flera lärare. Han hade inte längre sitt eget 

klassrum utan skulle hela tiden kolla på schemat vilket rum han skulle gå till beroende på vilket 

ämne det var. Bengt kände sig förvirrad och osäker. De nya klasskamraterna retade honom för hans 

sätt att prata och bete sig. Senaste veckorna hade han börjat skrika att han skulle dö så fort någon 

närmade sig. Skolresultaten var i botten och situationen ohållbar. Hans oroliga föräldrar ringde BUP-

mottagningen och fick en tid till läkare och psykolog ganska snart.  

 

Vilken information är viktig att fokusera på och vilket tillstånd misstänks?  

 

a. Barndomsanamnes med fokus på hur det var i 4-5-årsåldern. Misstanke om autism med 

sekundär depression 

b. Beskrivning av hur sömnen varit senaste månaderna. Misstanke om utmattning av sömnbrist 

c. Stämningslägesvariationer senaste månaderna. Misstanke om bipolär sjukdom  

d. Barndomsanamnes med fokus på kroppsliga sjukdomar. Misstanke om neurologisk sjukdom 

 

 

 

88. Christian, 27 år, studerar på folkhögskola, och du träffar honom på en psykiatrisk avdelning som 

AT-läkare. Sjukdomsbilden präglas av tomhetskänsla, negativ självbild, dikotomt tänkande, 

impulsiva suicidhandlingar, självskadebeteende, och återkommande riskbruk av alkohol. Han vägrar 

nu genomgående att prata med överläkaren, som han tidigare haft god kontakt med. Christian menar 

att din äldre kollega "svikit" honom vid ett tidigare vårdtillfälle, och att du är den ende läkare som 

"någonsin har förstått" honom.  

 

Vilket personlighetssyndrom överensstämmer detta bäst med?  

 

a. Histrionisk  

b. Borderline  

c. Antisocial  

d. Narcissistisk  
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89. Armani, 3 år, kommer till barnakuten. Hon har haft feber, omkring 39 grader, sedan en vecka. 

Pappa söker nu då hon de senaste dagarna inte velat äta och blivit alltmer trött. Armani är tredje 

barnet och tidigare frisk. Ingen hemma har varit sjuk den senaste tiden. I status finner du en relativ 

trött och stillsam flicka. Hon har bilateral konjunktivit. Hon har röda spruckna läppar, är röd i halsen 

och tungan är röd och lite knottrig. Hon har svullna körtlar i på halsen. Hjärta och lungor: u.a. Buk: 

mjuk. Hud: väsentligen u.a (kanske ett rödflammigt exanthem på armarna, men detta är svårt att 

bedöma då Armani är mörk i hyn), men hon är röd och lite svullen i handflatorna.  

 

Vilken sjukdom stämmer bäst in på Armanis symtom?  

 

a. Kawasakis sjukdom  

b. Toxisk chock syndrome (TSS)  

c. Morbilli (mässling)  

d. Infektiös mononukleos  

 

 

 

90. En 32 årig kvinna kommer till vårdcentralen för feber och illabefinnande sedan en dryg vecka. 

Tempen har legat kring 38◦C och hon har svettats mycket. Inga symtom från buken, luftvägarna eller 

urinvägarna. Hon är föräldraledig med ett 6-månaders barn. Ingen runtomkring har varit sjuk. Hon 

har inte rest det senaste året. Vid undersökning noterar du en misstänkt förstorad lever och en lätt 

lymfknuteömhet på halsen, enstaka lymfknutor är förstorade. Inga blåsljud. Du tar prover som visar 

Hb 130 g/L, Vita 4,5×109/L, kreatinin 64 µmol/L, ALAT 4,2 µkat/L (ref <0,7), ASAT 3,2 µkat/L 

(ref <0,7), GT 1,3 µkat/L (ref <0,7) och ALP 1,5 µkat/L (ref <1,3). 

Vilken av nedanstående diagnoser är mest trolig? 

a. Akut hepatit A 

b. Akut hepatit B 

c. CMV-infektion 

d. Lymfom 

 

 

 

91. En 37 år gammal kvinna gravid med sitt första barn i v 12 önskar fosterdiagnostik. Hennes 

granne har ett barn med Down syndrom och hon önskar fosterdiagnostik som kan svara 100% om 

hennes barn har Down syndrom eller ej och vill göra det så fort som möjligt.  

 

Vilken fosterdiagnostik erbjuder du till patient?  

 

a. KUB test  

b. Fostervattenprov  

c. Moderkaksprov  

d. NIPT  
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92. Mattias, en 30-årig lärare, kommer till akutmottagningen på remiss från VC under 

frågeställningen pneumoni? Han insjuknade för 4 dagar sedan, precis innan sportlovet, med frossa 

och feber 40◦C. Har även hosta, snuva och ont i kroppen. Vid undersökning finner du en trött patient, 

men inte allmänpåverkad, med rejäl hosta, andningsfrekvens 16/min, saturation 96%. Du hör rassel 

basalt på båda sidor, Hjärtljuden är svårauskulterade, puls 100, BT: 125/55, Har kommit via 

lungröntgen vilken visar diffusa, mycket glesa infiltrat i båda lungorna. Hb 138 g/L, leukocyter 

6.8×109/L, CRP 95 mg/L.  

 

Vilket av nedanstående handläggningsalternativ är lämpligast? 

 

a. Blod-och sputumodla, lägga in, ge iv vätska samt Bensylpenicillin 

b. Blododla, ge 1 liter Ringeracetat, innan hemgång recept på fenoximetylpenicillin,  

(Kåvepenin®)10 dagar 

c. Ge lugnande besked, sannolikt influensa, ingen specifik behandling 

d. Ta influensa snabbtest och om positivt ge Ozeltamivir (Tamiflu®) 

 

 

93. Man, 43 år, söker tillsammans med sin partner på psykiatrisk akutmottagning. Han har sedan 

barndomen plågats av tvångstankar kring smitta och genom åren utvecklat allt mer handikappande 

och tidskrävande tvångshandlingar i form av invecklade tvättritualer. Han sökte hjälp först för några 

år sedan och har erhållit 25 sessioner KBT och behandlats med fluoxetin 60 mg under sex månader. 

Symtomen har mildrats något, men trots tillägg av risperidon 4 mg har han inte nått remission. 

Läkaren på psykiatrisk öppenvårdsmottagning har därför ordinerat byte från fluoxetin till 

klomipramin 150 mg. Patienten är nu ambivalent kring medicinbytet på grund av nytillkomna 

biverkningar och efter ett bråk under gårdagen med partnern om tvättritualerna önskar han råd och 

stöd.  

 

Till vilken läkemedelsgrupp hör det nyinsatta preparatet?  

 

a. Monoaminoxidashämmare (MAO)  

b. Tricykliska antidepressiva (TCA)  

c. Tetracykliska antidepressiva (TeCA)  

d. Selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (NRI)  
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94. En 42-årig man, som renoverar en sommarstuga, träffades av en tunn plåtskiva som träffade 

vänster öga för en halvtimme sedan. Han tog sig omedelbart till vårdcentralen som ligger bara en 

kilometer bort från huset. Det irriterar lite när han blinkar. Han upplever ingen synförsämring och 

synskärpan är 1.0 på bägge ögonen. Pupillerna är normala. Vid inspektion finner man status som på 

bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast? 

 

a. Akut remiss till ögonklinik 

b. Antibiotikasalva och återbesök dagen efter 

c. Lugnande besked och återbesök vid behov 

d. Smörjande ögondroppar 

 

 

95. Fiona, 2 år, har fått varicella, vattenkoppor, för 5 dagar sedan. Nu, sedan 1 dygn, har hon blivit 

tröttare. Ikväll har hon åter fått hög feber. Mamma söker nu på barnakuten med Fiona, då hon undrar 

om det verkligen ska vara så här långdraget. Status: AT: Trött och gnällig flicka, som ligger stilla i 

mammas famn. Temp 39.3. Kapillär återfyllnad 3 sekunder. MoS: u.a. Hjärta: Puls 180, inga hörbara 

blåsljud. Lungor: u.a. Buk: u.a. Hud: Fylld av vattenkoppor av olika ålder. Runt en av kopporna på 

höger lår en skarpt avgränsad rodnad. CRP 25. 

  

Hur ska flickan lämpligast behandlas?  

 

a. Sätta nål, blododla och sätta in intravenöst antibiotika  

b. Sätta nål och sätta in intravenöst acyklovir  

c. Sätta in peroralt acyklovir och peroralt antibiotika som täcker både stafylokocker och 

streptokocker  

d. Sätta in peroralt antibiotika som täcker både stafylokocker och streptokocker  
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96. En 37-årig kvinna, tidigare frisk förutom levaxinsubstituerad hypothyreos, har bokat tid hos dig 

på vårdcentral på grund av dubbelseende och muskelsvaghet sedan några månader. I början kom 

symtomen intermittent men de är nu konstanta och mest uttalade fram emot kvällen. Vid din 

undersökning noterar du att talet är antytt nasalt. Ögonlocken hänger och ögonaxlarna divergerar vid 

blick åt höger. Vid upprepade muskelrörelser (lyft av huvudet i liggande samt knyta och öppna 

handen) noterar du en tydlig muskulär uttröttbarhet. Rutinnervstatus i övrigt bedöms som normalt. 

 

Vilken undersökning kan bekräfta den misstänkta diagnosen? 

 

a. EEG 

b. ENG/EMG med repetitiv nervstimulering 

c. MR hjärna 

d. Kortikal magnetstimulering och lumbalpunktion med likvoranalys 

 

 

 

97. En 80-årig kvinna med trombylbehandlat förmaksflimmer inkommer med akut övre 

gastrointestinal blödning. Initial hypotoni har framgångsrikt behandlats med 1000 ml ringeracetat. 

Hon har nyligen behandlats med diklofenak 50 mg x 2 i en månad på grund av en begynnande 

axelartros. 

 

Vilket av nedanstående alternativ är den troligaste orsaken till hennes övre blödning? 

 

a. Esofagit 

b. Ulcus 

c. Cancer 

d. Erosiv gastrit 

 

 

 

98. En 62-årig man med hypertoni, diabetes och depressiva besvär har sökt akutmottagningen vid 

upprepade tillfällen sista månaden på grund av yrsel. Han beskriver en karusellkänsla, domning kring 

munnen och dubbelseende. Symtomen kan komma samtidigt, men ibland var för sig och varar inte 

mer än några minuter. CT skalle har varit normal vid de senaste två tillfällena. Hans blodtryck är 

195/110 mmHg och han har regelbunden hjärtrytm 85/minut. Han är lite uppjagad men 

rutinnervstatus är normalt. 

 

Vad bör vara din nästa åtgärd? 

 

a. Tablett Oxascand® 5 mg vid behov. Remiss till VC för bedömning av panikångest 

b. Förstärkt blodtryckssänkande behandling och remiss till VC för uppföljning 

c. Ny CT skalle med CT-angiografi 

d. Remiss för dopplerundersökning av njurartärer 
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99. På den barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen möter du en 15-årig flicka som är där 

tillsammans med sin mamma. Mamman har behandlats för panikångest i tjugoårsåldern. Mamman 

berättar att patienten som liten hade extremt svårt att skiljas från henne. Flickan beskriver att hon 

sedan drygt två år har en ihållande ängslan med tankar kretsande kring familj och skola. Nattsömnen 

är orolig och en del kroppsliga symptom har dykt upp, framförallt från magen vilket på morgnarna 

medfört utdragna toalettbesök och sen ankomst till skolan. Patienten nämner att hon de senaste 

månaderna ibland känt sig ostadig på benen. På barnmottagningen i förra veckan friades hon 

somatiskt. 

 

Vilken diagnos tänker du på i första hand? 

 

a. Generaliserat ångestsyndrom 

b. Depression 

c. Tvångssyndrom 

d. Paniksyndrom 

 

 

 

100. Gertrud, 47 år, kommer till psykiatriakuten på initiativ av dottern. Du ser i journalen att hon 

tidigare i livet behandlats med paroxetin (Seroxat®) på grund av depressiva besvär och 

ångestproblematik. Gertrud beskriver att hennes arbetssituation nu är väldigt belastad. Chefen kom 

för en månad sedan med nya direktiv, som innebär en omställning till ett nytt datorsystem, något 

Gertrud känner sig osäker på. Hon upplever inte att chefen hörsammar hennes farhågor eller 

önskemål om utbildning inom detta område. Hon har efter beskedet känt sig alltmer misslyckad. Hon 

har funderingar kring att sluta på jobbet, för att inte belasta övrig personal med sin inkompetens. 

Enligt dottern sa Gertrud under gårdagen att ”det kanske hade varit bäst för alla om jag inte fanns 

till”. Hon sover dåligt om nätterna och vaknar tidigt med oro för jobbsituationen. Gertrud har nästan 

en ständig känsla av oro och har haft flera attacker med kraftig ångest, hjärtklappning, lufthunger, 

illamående och svimningskänsla. Hon har minskat drastiskt i vikt och har, enligt dottern, knappt ätit 

eller druckit de senaste dagarna. Grundstämningen är sänkt och ej avledbar, Gertrud verkar avstängd, 

talar långsamt och svarar med latens. I status i övrigt noterar du nedsatt hudturgor. 

 

Vilken diagnos är mest sannolik? 

 

a. Generaliserat ångestsyndrom 

b. Hypothyreos 

c. Anpassningsstörning/Maladaptiv stressreaktion 

d. Depressiv episod 

 

 

 

 


