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1. Vilken typ av grenblock föreligger på EKG? 
 

 

a. Vänstersidigt grenblock – LBBB 
b. Bifascikulärt block – RBBB + LAH 
c. Vänstersidigt främre fascikelblock – LAH 
d. Vänstersidigt bakre fascikelblock – LPH 

 
 
2. En 41-årig, i övrigt frisk kvinna söker på akutmottagningen på grund av två dygns 

anamnes på kraftig skärande och krampartad smärta efter defekation. Smärtorna lugnar 
sig efter 1-2 timmar. Hon har även noterat rött blod på toalettpappret. Du kan inspektera 
och ser en normalfärgad hudflik, men patienten accepterar inte att du särar på klinkorna 
varför du inte gör noggrannare inspektion just nu. 

Vilken är den mest troliga förklaringen till hennes symptom? 

a. Analspasm 
b. Inkarcererad hemmorhoid 
c. Perianalhematom 
d. Analfissur 

 
 
3. Var i analkanalen sitter troligast patologin. Utgå ifrån att patienten ligger på mage! 

a. Klockan 3 
b. Klockan 6 
c. Klockan 7 
d. Klockan 12 
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4. En 51-årig man kommer på kontroll till dig på vårdcentralen. Ingen medicinering. Han 
anger att konditionen försämrats senaste halvåret, du hör ett diastoliskt blåsljud. 
Ultraljudet visar att vänster kammare ökat i storlek sedan förra undersökningen. EKG 
visar sinusrytm. Blodtryck 170/65 mmHg.  

Vilken diagnos misstänker du?  

a. Pulmonalisinsufficiens 
b. Mitralisinsufficiens 
c. Mitralisstenos  
d. Aortainsufficiens  

 
 
5. Lars, 35 år, söker på vårdcentral, då han flera gånger de senaste månaderna har haft 

episoder med andningsbesvär, hjärtklappning och yrsel, vilka han upplever kan 
komma när som helst. De senaste veckorna har han endast haft enstaka ”fria dagar”.  

Lars är tidigare helt frisk utöver ansträngningsutlöst astma och arbetar som lärare. 
Han upplever sina besvär som mycket obehagliga och har börjat dra sig för att gå till 
jobbet. Han tycker att det vore pinsamt om han fick detta inför eleverna, rädd att de i 
så fall skulle tappa respekten för honom som lärare. Han beskriver att det känns som 
att han helt tappar kontrollen över sig själv när besvären kommer och han är rädd att 
han ska skada eleverna eller sig själv i det läget, eftersom han då känner sig helt 
”borta”.  

Lars uppger att hans förhållande i nuläget inte är särskilt bra och han tycker inte att 
sambon stöttar honom. Lars har lite svårt att somna men sover sedan för det mesta 
hyfsat under natten. Han har känt sig ledsen de senaste veckorna, tycker att ”anfallen” 
påverkar hans mående. Han oroar sig över vad som kan vara orsak till anfallen och om 
han ska klara att fortsätta jobba. Han kan ändå glädja sig åt arbetet med eleverna. Han 
har många vänner som han kan umgås med, vilket han upplever som ett andrum, nu 
när situationen är jobbig med sambon.  

Lars har inte gått ner i vikt, han berättar att han är väldigt glad i mat och att han har 
ett stort maglagningsintresse.  

Vilken psykiatrisk diagnos är mest sannolik? 

a. Paniksyndrom  
b. Akut krisreaktion  
c. Social fobi  
d. Medelsvår depressiv episod  

 
 
6. En 10-årig tidigare frisk pojke söker med utspridda små röda/lila utslag endast på benen 

sedan ett dygn tillbaka. Han klagar över diffusa buksmärtor och har ont i ena fotleden som 
är svullen.   

 Vad misstänker du i första hand?  

a. SLE  
b. EHEC (enterohemorrhagisk E.coli)-utlöst hemolytiskt uremiskt syndrom 
c. Henoch-Schönleins purpura 
d. Juvenil idiopatisk artrit 
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7. En 69-årig kvinna med tablettbehandlad hypertoni insjuknar akut, bevittnat av 
maken, klockan 17.00 med en vänstersidig hemipares. När hon inkommer till akuten 
har hon fortsatt en slapp, uttalad vänstersidig hemipares. Man kan också påvisa ett 
visuellt neglekt åt vänster. Blodtrycket är 185/100 mmHg. En urakut CT visar ingen 
blödning eller säkra infarkttecken. Det har gått 4 timmar och 40 minuter sedan 
insjuknandet. 

Vilken akut behandling bör nu övervägas i första hand? 

a. Blodtryckssänkning till 160 mm Hg systoliskt  
b. Intravenös trombolysbehandling 
c. Laddningsdos ASA 4x75 mg 
d. Trombektomi 

 
 
8. 75-årig man har sedan 8 år typ 2 diabetes. För att gå ner i vikt trampar han på sin 

träningscykel och märker då plötsligt att han helt förlorat synen på höger öga. Han har 
inga smärtor i ögat. Han ropar på hustrun som inte kan se något konstigt med ögat. Han 
söker på vårdcentralen där du arbetar. Du finner följande: Synskärpa: Höger: HR, Vänster: 
0,8. Nära total afferent pupilldefekt på höger öga. I övrigt normala reaktioner. Båda 
ögonen bleka och retlösa.   

Vilken av nedanstående orsaker till synnedsättningen är mest trolig? 

a. Diabetiskt maculaödem 
b. Centralvenstrombos 
c. Glaskroppsblödning 
d. Opticusinfarkt 

 

 

9. Olle, 17 år, har ofta ont i halsen. Igår var han på vårdcentralen för femte gången i år. 
Eftersom han uppfyller vissa kriterier testades han för streptokocker A, testet var 
negativt. Idag söker han öronakuten på grund av mer uttalad smärta på höger sida i 
svalget. Han har viss trismus, men man kan se en peritonsillär buktning på höger 
sida. 

Vilken behandling är mest lämplig? 

a. Peroral antibiotikabehandling 
b. Akut tonsillektomi 
c. Incision av halsbölden utan antibiotikabehandling 
d. Incision av halsbölden och penicillin V 
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10. Karin är 65 år gammal och kommer till dig för årlig kontroll på grund av essentiell 
hypertoni. Utöver hypertoni har hon även osteoporos. Karin uppger sig ha mått bra sedan 
föregående besök för ett år sedan. Hon står på behandling med en ACE-hämmare, 
bisfosfonat och kalk+D-vitamin. I proverna har du noterat en nytillkommen hyperkalcemi 
med s-Calciumjon på 1,50 mmol/L (ref. 1,15-1,33).  

Den kompletterande utredningen har bland annat visat ett förhöjt P-PTH och du har ställt 
diagnosen primär hyperparatyreoidism. Du har bytt ut patientens kalk+D-vitamin 
behandling mot rent D-vitamin och vid förnyad kontroll är kalcium och PTH värdena 
oförändrade samt D-vitamin är normal. 

Vilken behandling rekommenderar du patienten för hennes primära 
hyperparatyreoidism? 

a. Kirurgisk behandling med paratyreoidektomi 
b. Läkemedelsbehandling med calcimimetika 
c. Östrogenbehandling (HRT) 
d. Höjd dos D-vitamin 

 
 
11. Du konstaterar anemi hos en 32-årig man med utbredd Crohn sjukdom. 

Sjukdomsaktiviteten är för närvarande mild, med endast lätt stegring av CRP och feces-
kalprotektin. Vidare utredning visar en mikrocytär anemi med sänkt transferrinmättnad. 
Du misstänker järnbrist och undrar hur mycket av den som kan vara reell och hur mycket 
som är relaterat till inflammationen.  

Vilket av nedanstående påståenden om inflammationsrelaterad järnbrist är korrekt? 

a. Inflammationsrelaterad järnbrist åtföljs av ett normalt eller lätt stegrat ferritin 
b. Inflammationsrelaterad järnbrist åtföljs av en låg hepcidin nivå 
c. Vid inflammation utanför tarmen absorberas peroralt tillfört järn väl 
d. Intravenöst järn är kontraindicerat vid inflammation i tarmen 

 
 
12. Vilket av följande prover ändras först vid hypotyreos? 

a. fT4 
b. fT3 
c. TSH 
d. TPO-ak 

 
 

13. En 22-årig man opererades för akut appendicit laparoskopiskt för 8 dagar sedan. Han 
söker nu akutmottagningen pga tilltagande smärtor nertill i buken och smärta vid 
defekation. Feber 38,5°C. Buken mjuk och endast generellt lätt ömmande. CRP 130. Hb 134 
g/l. Urinsticka: vita blodkroppar +1, erytrocyter 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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14. I vilket av nedanstående alternativ tillhör samtliga preparat SSRI-gruppen (selective 
serotonin reuptake inhibitor)?   

a. Anafranil® (klomipramin), Zoloft® (sertralin), Fontex® (fluoxetin), Cipramil® 
(citalopram)  

b. Cipramil® (citalopram), Remeron® (mirtazapin), Zoloft® (sertralin), 
Cymbalta® (duloxetin)  

c. Cipramil® (citalopram), Zoloft® (sertralin), Fontex® (fluoxetin). Seroxat® 
(paroxetin)  

d. Fontex® (fluoxetin), Edronax® (reboxetin), Efexor® (venlafaxin), Cipralex® 
(escitalopram)  

 
 

15. Du kallas till akuten för att undersöka  en 18 månader gammal flicka eftersom 
sjuksköterskan på akuten tyckte att flickan har ett påverkat allmäntillstånd och kraftiga 
buksmärtor som kommer i korta intervaller. Du misstänker ileocaecal invagination och 
kontaktar röntgenjouren. 

Vilken radiologisk förstahandsundersökning kan säkert verifiera diagnosen? 

a. Buköversikt  
b. Ultraljud buk 
c. CT buk 
d. Passageröntgen 

 
 

16. En 73-årig man har för cirka 6 mån sedan haft en ”propp” i vänster öga. Han är nu ute 
och vårstädar i trädgården, då han plötsligt märker att han ser alltmer suddigt i sitt 
vänstra öga. Efter någon minut kan han bara ana handens rörelser framför det 
vänstra ögat. Det är mörkt i vänster pupill vid genomfallande ljus och det går inte att 
se retina vid oftalmoskopi. 

Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? 

a. Trauma (fått in något i ögat) 
b. Näthinneavlossning 
c. Glaskroppsavlossning 
d. Glaskroppsblödning 

 
 

17. Axel 4 år är på kontroll på barnavårdscentralen (BVC). Han är pigg och glad men har 
nyligen varit snuvig. Allt fungerar bra utom att han inte hör riktigt bra på sitt högra 
öra. Sköterskan ber dig titta i öronen. På den ”dåliga” sidan ser du purulent vätska 
bakom en lite förtjockad trumhinna. På andra sidan ser det ungefär likadant ut, men 
här är vätskan lite tunnare. 

Vad är korrekt? 

a. penicillin V i fem dagar och återbesök för hörselkontroll 
b. penicillin V i 10 dagar och återbesök för hörselkontroll 
c. penicillin V i fem dagar men återbesök behövs inte 
d. Information om aktiv exspektans och återbesök för hörselkontroll 
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18. En ovaccinerad 3-årig pojke har varit 
förkyld i 2 dagar. Nu har han utvecklat ett 
makulopapulöst exantem på hela kroppen 
(se bild) inklusive ansiktet. Han har feber 
på 39°C, irriterad i ögonen och har torr 
hosta. 

Troligaste diagnos? 

a. Mässling 
b. Urtikaria 
c. Streptokockinfektion 
d. exacerbation av atopiskt exem i 

samband med infektionen 
 

 

19. En 23-årig kvinna som fött sitt första barn för 2 månader sedan inkommer med ont i 
vänster bröst och feber och frossa, temperatur 38.7°C. Du finner ett rodnat område på 
vänster bröst och misstänker mastit.  

Vilka bakterier orsakar oftast mastit?  

a. Β-hemolyserande streptokocker grupp A (GAS)  
b. Β-hemolyserande streptokocker grupp B (GBS)  
c. Nosokomiala staphylokocker  
d. Neisseria Gonorrea  

 
 

20. Sekretess gäller för flera former av spridning av sekretessbelagda uppgifter. För vilken av 
följande spridning av patientinformation gäller INTE sekretess? 

a. Samtal i offentliga miljöer vårdpersonal emellan 
b. Via sociala medier på Internet såsom bloggar 
c. Via privata facebookgrupper vårdpersonal emellan 
d. Vårdpersonal med pågående vårdrelation 

 
 

21. Desensibilisering för att förhindra ett allergiskt svar kan åstadkommas genom upprepade 
injektioner med 

a. IgE-antikroppar 
b. Antigenet (allergenet) 
c. IgG-antikroppar 
d. Antihistamin 
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22. En 65-årig man med tablettbehandlad diabetes och alkoholöverkonsumtion i anamnesen 
har för 1 timma sedan ramlat nedför en stentrappa på 14 trappsteg i en park i staden. 
Enligt medföljande kamrat var patienten först avsvimmad i kanske 20 sekunder, men 
vaknade sedan till. Var något oklar, men hade druckit en halv flaska vin någon timme före 
fallet. Men för cirka 30 minuter sedan började patienten sjunka i medvetande och har nu 
inkommit akut på grund av detta. 

I status ser du ett skrubbsår vid vänster tinning. Patienten är RLS4 och rör mindre på 
höger kroppshalva. Vänster öga är riktat snett nedåt utåt, pupillen är större än höger och 
vänster övre ögonlock hänger ned.  

Vilken är orsaken till dessa ögonfynd? 

a. Högersidig oculomotoriuspares 
b. Vänstersidig oculomotoriuspares 
c. Högersidig abducenspares 
d. Vänstersidig abducenspares 

 
 

23 Hyperkalemi är ett allvarligt tillstånd som är livshotande då den kan orsaka arytmier. 
Vilken behandling är mest effektivt i att pressa in kalium i cellerna och således sänka 
kaliumkoncentrationen i blodet? 

a. Insulin och glukos 
b. Enbart glukos 
c. Impugan och insulin 
d. Infusion av Ringer-Acetat 

 
 

24. En 57-årig man med alkoholutlöst levercirros söker på sambons inrådan då han börjat 
vända på dygnet, bli okoncentrerad och glömsk. I status noterar du flapping tremor.  

Vilken åtgärd överväger du i första hand mot detta tillstånd?  

a. Vitamin B1 intravenöst 
b. Laktulos i upprepade doser 
c. CT skalle 
d. Analys av b-glukos 

 
 

25. En 46-årig man har genomgått gastroskopi på grund av buksmärtor och illamående. Man 
finner normala förhållanden i matstrupen och magsäcken. Däremot finns två sår i 
duodenum. 

Hur handlägger du patienten? 

a. Ger eradikeringsbehandling för Helicobacter pylori 
b. Avvaktar resultat från Helicobacter pylori analyser 
c. Behandlar med omeprazol 
d. Beställer kontrollgastroskopi om två månader 
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26. 76-årig man som behandlas av dig på vårdcentral för sin prostatism och gonartros. Han 
söker dig nu då han är orolig över en ”knöl” i vänster ljumske som han egentligen inte har 
några symptom från. Du finner en mjuk, reponibel resistens vilken du bedömer som ett 
troligt ljumskbråck.  

 Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst det korrekta vidare handläggandet? 

a. Remiss till kirurg för bedömning om operation 
b. Remiss till ultraljud för diagnos och remiss till kirurg för bedömning om operation 
c. Besked att det inte behöver opereras men att detta kan omvärderas om symtom 

tillstöter 
d. Besked om att symtom kan tillstöta och att patienten då kan få behandling med 

smärtstillande 
 
 

27. Du är underläkare på en psykosavdelning. En manlig patient med akut psykos var i natt så 
agiterad och våldsam att han lades i bälte och gavs injektion Cisordinol-Acutard® 
(zuklopentixol) intramuskulärt. Idag är han stel och har fastnat med huvudet i ett vridet 
läge och ”vägrar att stänga munnen”. Han ser plågad ut men ger ingen anamnes.   

Vilket behandlingsalternativ är mest lämpligt i denna situation?  

a. Diklofenak (Diklofenak®) peroralt och sjukgymnastik  
b. Biperiden (Akineton®) intramuskulärt och diazepam (Stesolid®) intramuskulärt  
c. Haloperidol (Haldol®) intramuskulärt och diazepam (Stesolid®) intramuskulärt  
d. ECT  

 
 

28. En 7-veckor gammal pojke kommer in med kaskadkräkningar och du bekräftar en 
pylorusstenos på ultraljud. Dessutom har du beställt blodprover; syra/bas och 
elektrolyter. 

Vilken av följande syra-/bas och/eller elektrolytrubbning är mest sannolikt att gossen 
har?  

a. Hyponatremi, hypokloremi och metabol alkalos 
b. Hyponatremi, hypokloremi och metabol acidos 
c. Hyperkalemi, hyperkloremi och förhöjt anjongap 
d. Hyperkalemi, hyperkloremi och respiratorisk acidos 
 

 
29. 99-årig kvinna söker då hon i 3 dagar varit 

alltmer ljuskänslig i vänster öga, som också 
är rött och idag även gör ont. Visus höger 
öga 1,0 okorrigerat, vänster öga 0,6 
okorrigerat men 1,0 med stenopeiskt hål. 
Vid yttre inspektion finner du följande bild. 

Vilken av nedanstående diagnoser är mest 
sannolik? 

a. Iridocyklit 
b. Konjunktivit 
c. Episklerit 
d. Sklerit  
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30. Femtioårig man söker på grund av tilltagande ostadighetskänsla när han går. För ett 
par år sedan sökt akut för yrsel och bedömdes då ha vestibularisneurit. Har tinnitus 
på vänster öra sedan ett par år tillbaka. Patienten har nu vid undersökning ingen 
spontannystagmus, men vid head shake får man fram en högerslående nystagmus. 
Har en kraftigt nedsatt kalorisk retbarhet på vänster öra. Normala trumhinnor. 
Audiogram visar hörselnedsättning på vänster öra med nedsatt diskrimination. 

Vilken av följande diagnoser är mest trolig? 

a. Sequele efter vestibularisneurit 
b. Menieres sjukdom   
c. Sudden deafness 
d. Vestibulärt schwannom 

 
 

31. En tidigare frisk 45-årig kvinna är entusiastisk fågelskådare. Sedan tre veckor har 
hon noterat migrerande led/muskel smärtor. Söker dig nu då hon inte mår bra. 
Känner sig yr och har svårigheter att koncentrera sig. Hon har även sett att hon blivit 
sned i ansiktet. Du ser omedelbart att patienten har en perifer facialispares. 

Nämn den mest sannolika diagnosen? 

a. Neuroborrelios 
b. Bells pares 
c. stroke 
d. Zooster oticus 

 
 

32. Marit 29, har epilepsi och medicinerar med Ergenyl® (Valproat). Vid sin första graviditet 
fick hon preeklampsi och förlöstes i vecka 33+5. Därefter fortsatt medicinera med 
Ramipril® (en ACE hämmare) med ett blodtryck på cirka 120/75 mmHg. Hon planerar nu 
ny graviditet. Du informerar henne om att Trombyl® (acetylsalicylsyra) 160 mg kan sättas 
in i tidig graviditet för att minska risken för havandeskapsförgiftning. 

Vad mer är viktigt för henne att veta? 

a. Ergenyl och Ramipril medför ökad risk för missbildningar, men frekvensen är låg 
så du kan bortse från det. 

b. Ergenyl och Ramipril medför en risk på ca 10 % för missbildningar, varför du 
sätter ut medicinen omedelbart. 

c. Ergenyl  medför en risk på ca 10% för missbildningar. Pat bör diskutera 
medicineringen med sin neurolog. Ramipril är kontraindicerat vid graviditet och 
antihypertensiv medicinering bör diskuteras med ansvarig läkare. 

d. Ergenyl medför ökad risk för missbildningar men det har gått bra med förra 
graviditeten så dosjustering eller medicinbyte behöver inte göras. Ramiprildosen 
bör höjas beroende på hur blodtrycket förändras under graviditeten. 
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33. Du är skolläkare och träffar en 14-årig flicka som senaste månaderna verkat nedstämd. 
Det framgår att hon varit lite retad sedan skolstart. Lärarna vill inte gå med på att hon är 
mobbad. I lågstadiet kunde hon få raseriutbrott, då hon skrek och slog omkring sig. Hon 
har alltid haft lättare att prata med lärare och andra vuxna än med jämnåriga. Sedan hon 
började i högstadiet har hon ”smugit längs väggarna”, undvikit att gå ut på rasterna och i 
klassrummet nästan slutat tala. Tidigare har hon alltid varit bland de bästa i klassen även 
om hon varit ojämn i sina prestationer och ofta verkat disträ. Läraren har fått vända sig 
direkt till henne och fått hjälpa henne att strukturera skolarbetet. Hon har inte klarat att 
arbeta i grupp. Sedan hon började högstadiet har hon ingen extra hjälp i skolan och inga 
anpassningar.  

Föräldrarna har berättat om en stillsam flicka med lite egna idéer, som mest lekte med 
pojkar som liten och som nu är helt ensam och sista tiden inte velat gå till skolan. Hemma, 
särskilt på helger, är hon glad och pratar på som en kvarn om sina intressen.  

Vid läkarbesöket svarar hon enstavigt på frågor utan att spontant bidra med några 
upplysningar. Hon möter sällan din blick och är stel i sitt kroppsspråk och mimik. Hon 
verkar inte ha sänkt grundstämning men på direkt förfrågan säger hon att ”allting” är 
tråkigt. 

Vilken diagnos rör det sig om?  

a. Autismspektrumstörning.  
b. Depression  
c. Kognitiv utvecklingsstörning   
d. Tvångssyndrom  

 
 

34. Pigga och vitala Asta 83 år med känd tablettbehandlad diabetes mellitus och hypertoni har 
just kommit hem från en semesterresa. Hon medicinerar med tablett Metformin 500 mg x 
3, tablett Januvia 50 mg 1 x 1(DPP-4 hämmare), tablett Salures 2,5 mg x 1 (tiazid) och 
tablett Felodipin 5mg 1 x 1 (Ca-blockerare). Hon insjuknade för 4 dagar sedan med 
vattentunna diarréer. När du träffar henne är hon svårkontaktbar och har flämtande 
andning. I hennes provsvar ses en kraftig nytillkommen njursvikt och en uttalad acidos. 

Vilken medicin misstänker du är orsaken till hennes akuta försämring? 

a. Sitaglipin (Januvia) 
b. Salures 
c. Felodipin 
d. Metformin 
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35. Vilken rytm föreligger på EKG? 
 

 

a. Förmaksfladder 2:1 blockerat 
b. Förmaksfladder 4:1 blockerat 
c. Ventrikulär takykardi 
d. Förmaksflimmer 

 
 

36. Arvid, 75 år, är tidigare frisk men drabbades av en pneumoni, varvid Hb 120 och LPK 
(antal vita blodkroppar) 9 påvisades. Vid en rutinkontroll av blodprover en månad senare 
konstateras förhöjd sänka (SR) 50 mm/h, varvid komplettering med elfores av proteiner i 
blodplasma utföres. Denna visar en M-komponent IgG på 12 g/L, bakgrundsnivån av IgG 
var 6 g/L, det vill säga normal. 

Vilken diagnos avseende M-komponenten är mest trolig? 

a. Myelom 
b. Amyloidos 
c. Monoklonal gammapati av oklar signifikans 
d. Kronisk lymfatisk leukemi 

 
 

37. Bertil är 73 år och tidigare opererad för ljumskbråck. Han kontrolleras på vårdcentral för 
hypertoni och som tablettbehandlas. Söker nu på grund av blod i avföringen. Du har gjort 
en rektoskopi och finner en tumör 3 cm från anus, precis innanför linea dentata. Du tar 
provexcision från tumören och beställer CT thorax/buk. 

 Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst nästa steg i handläggningen av Bertil? 

a. PET scan, strålning mot tumörområdet 
b. MR bäcken, PET scan 
c. MR bäcken, koloskopi 
d. Koloskopi, strålning mot tumörområdet 
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38. Åke, 41 år, söker dig på vårdcentral. Han lever ensam och arbetar som skolvaktmästare 
och ter sig lite skygg och ängslig. Ur anamnesen framkommer att han har få vänner och 
sällan ägnar sig åt sociala aktiviteter.  

Åke beskriver en känsla av stark inre oro och berättar att han tvättar händerna minst 
50 gånger om dagen. Varje kväll känner han sig tvingad att kontrollera att fönstren är 
stängda åtminstone 12 gånger. Han beskriver att han får kraftig ångest om han inte gör 
detta, och om han gör det på fel sätt måste han börja om på nytt. Åke upplever siffran 3 
som obehaglig och parkerar därför aldrig på en parkeringsplats med slutsiffran 3.  

Vilken är den mest sannolika diagnosen?  

a. Paranoid personlighetsstörning  
b. Paranoid schizofreni  
c. Schizotyp störning  
d. Tvångssyndrom  

 
 

39. Adam, 1,5 år gammal och tidigare väsentligen frisk, inkommer på förmiddagen till 
barnakuten. Han är kallsvettig och svårväckt. Föräldrarna nämner att han åt dåligt kvällen 
innan. Han har ingen feber och inga infektionstecken. Du finner ett lågt blodsocker. 

Vilket blodprov förutom glukos blir avgörande för din fortsatta utredning?  

a. Ammoniumjon 
b. Ketoner 
c. Aminosyror 
d. Elektrolyter (Na, K, Cl) 

 
 

40. Vilket är det vanligaste spirometrifyndet vid interstiell lungsjukdom? 

a. Restriktiv spirometri med låg vitalkapacitet (VC) och hög FEV%  
b. Restriktiv spirometri med låg vitalkapacitet (VC) och låg FEV% 
c. Obstruktiv spirometri med låg FEV%  
d. Normal spirometri 

 
 

41. Följande nedanstående karakteristika beskriver personer med en särskild 
personlighetsstörning:  

1) Likgiltig inför relationer till andra inklusive att finna en partner  
2) Trivs bäst ensam  
3) Brist på känslor och oförmåga att uttrycka känslor  
4) Likgiltig för beröm eller kritik  

Vilken personlighetsstörning passar detta bäst in på?  

a. Antisocial  

b. Narcissistisk  

c. Paranoid  
d. Schizoid  
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42. 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 

 
 

43. En 76-årig man, som frånsett appendektomi på grund av appendicit i 50-årsåldern och en 
besvärlig streptokocktonsillit i 40-års-åldern, har varit väsentligen frisk. Han har under 
den senaste månaden haft ett par – tre plötsliga svimningsanfall. Han söker dig nu på 
grund av hastigt tilltagande andnöd sedan 4 dagar och vitaktiga skummande 
upphostningar.  

I status finner du en afebril patient med ett blodtryck på 140/100 mmHg. Inga perifera 
ödem. En hjärt/lungröntgen visar förstorat vänsterhjärta och ett tämligen uttalat 
lungödem. 

Vilket av nedanstående alternativ är den mest sannolika diagnosen?  

a. Kalcifierande aortastenos 
b. Mitralisinsufficiens 
c. Akut rheumatisk feber 
d. Infektiös endokardit 

 
 

44. Mette har under många år lidit av Crohns sjukdom och varit tvungen att genomgå en 
operation där kolon och 1,5 meter av nedersta delen av tunntarmen tagits bort. 
I samband med en långvarig inflammation har Mette nu minskat mycket i vikt. Mettes 
laboratorieprover visar ett P-albumin på 28 g/l.  

Hur är hennes P-albuminvärde jämfört med normalvärdet?  

a. Normalt  
b. Lågt  
c. Högt  
d. Kraftigt förhöjt 

 
 

45. Mettes (se fråga 44) laboratorieprov för B-Hb visade 130 g/l.  

Hur är hennes B-Hb värde jämfört med normalvärden?  

a. Normalt  
b. Lågt  
c. Högt  
d. Mycket lågt 
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46. I samband med den långvariga inflammationen upplevde Mette, vars sjukdom beskrivs i 
fråga 44 ovan, också en krampkänsla i musklerna, som förklarades av en brist på ett 
mineral.  

Vilket är mest troligt?  

a. Kalium  
b. Kalcium  
c. Järn  
d. Natrium  

 
 
47. Anton har drabbats av maginfluensa. Han har kräkts och haft diarré under några dagar. 

Han försöker dricka, men har haft svårt att behålla allt. Nedan följer ett antal frågor (fråga 
47-51) om hur Antons olika variabler och laboratorievärden har förändrats till följd av 
hans maginfluensa.  

Hur förändras hjärtats slagvolym hos Anton?   

a. Oförändrad  
b. Minskar  
c. Ökar  
d. Kraftig ökning 

 
 

48. Hur förändras Antons värde för P-natrium? 

a. Oförändrat  
b. Minskat  
c. Ökat  
d. Kraftig minskning  

 
 

49. Hur förändras Antons värde för P-kalium?  

a. Oförändrat  
b. Minskat  
c. Ökat  
d. Kraftig ökning 

 
 
50. Hur förändras Antons värde avseende B-basöverskott?  

a. Oförändrat  
b. Minskar  
c. Ökar  
d. Kraftig minskning 

 
 
51. Hur förändras Antons värde avseende P-aldosteron?  

a. Oförändrat  
b. Minskat  
c. Ökat  
d. Kraftig minskning 
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52. Maria, en förstföderska på 32 år, är nu i graviditetsvecka 31 och inkommer till 
förlossningen på grund av lite mensvärk och klar vattenavgång. 

Hur ska man handlägga hennes graviditet?  

a. Förlösa patienten på grund av vattenavgång och risk för infektion  
b. Avvakta spontana värkar fram till vecka 37 utan andra åtgärder  
c. Ge kortison för barnets skull (i lungmognande syfte) och antibiotika och avvakta 

med förlossning  
d. Ge antibiotika men inte kortison och förlösa patienten  

 

 

53. En femårig flicka kommer till akutmottagningen på öronkliniken med hög feber, 
rodnad och svullnad runt vänster öga. Vid undersökningen märker du att ögonlocken 
på vänster sida är kraftigt svullna och det övre lite rodnat. När du försöker undersöka 
ögat, verkar det som om vänster öga inte rör sig lika bra som höger öga. 

Vad bör du göra? 

a. Antibiotika och återbesök nästa dag 
b. Inläggning med intrvenös antibiotika och exspektans till påföljande dag för att 

se hur det utvecklar sig 
c. Akut remiss till ögonkliniken med frågeställning dacryocystit 
d. Inläggning med intravenös antibiotika, akut remiss till ögonklinik och eventuellt 

CT orbita  
 
 

54. En medelålders man söker dig för att han inte kan stänga ögat, svårigheter att rynka 
pannan på samma sida, samt att mungipan på samma sida hänger och är svår att dra 
upp. Inga andra symtom. Han är frisk och tar inga mediciner. Du undersöker honom 
noggrant och finner inga andra fynd i rutinnervstatus samt i övrigt normalt ÖNH-
status. 

Vad blir din viktigaste åtgärd nu? 

a. Urglasförband för ögat 
b. Remiss till CT för att utesluta parotiscancer 
c. Sätta in pcv ifall det skulle vara en borreliainfektion 
d. Sätta in antiviral behandling på zoster oticusmisstanke 

 
 

55. En 24-årig kvinna har tidigare haft attacker av halvsidig huvudvärk, oftast på höger 
sida, men ibland på vänster sida. Har använt NSAID mot attackerna som vanligen 
pågått cirka ett dygn. Söker nu på akutmottagningen för huvudvärk som började för 
omkring 2 timmar sedan och nu sitter i höger huvudhalva. Tagit NSAID som inte 
hjälpt. När du undersöker henne är hon allmänpåverkad, illamående och klagar över 
en svår pulserande huvudvärk. 

Vilken åtgärd bör prioriteras först i din handläggning? 

a. Datortomografi med CT-angiografi 
b. Sumatriptan   6 mg subcutant 
c. Citodon R (paracetamol/kodein) brustablett 500 mg/ 30 mg, 2 st per os 
d. CT-skalle och därefter lumbalpunktion 
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56. 63-årig, tidigare frisk kvinna inkommer till akuten på grund av hjärtklappning sedan ett 
par veckor. Opåverkad i vila. Blodtryck 123/75 mmHg. Patientens blodprover är normala. 
EKG visar:  
 

 

 

 Hur vill du behandla patienten? 

a. Ordinera Metoprolol 50 mg 1x1 samt NOAK (exempelvis Eliquis 5mg 1x2). Skriva 
ut patienten med remiss till poliklinisk elkonvertering efter 3-4 veckor.  

b. Patienten skall inläggas för akut ablationsbehandling. 
c. Akut elkonvertering. Om stabil sinusrytm efter ytterligare 2 timmar kan patienten 

gå hem med recept på NOAK eller warfarin, samt en remiss till vårdcentralen för 
uppföljning. 

d. Inläggning i telemetri. Ordinera Cordarone-infusion enligt sjukhusets rutiner. 
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57. Pelle 39 år är njurtransplanterad sedan 4 år tillbaka. Hans grundsjukdom är IgA 
glomerulonefrit. Du träffar Pelle för första gången på din mottagning idag. Pelle mår 
alldeles utmärkt och hans blodtryck är 125/70 mmHg. Han upplever sin kondition som 
god framför allt sedan han börjat promenera mer senaste året. Du ser att hans albumin-
kreatinin-index i urinen har stigit senaste 18 månaderna från normalt <3 till idag 85. 
Kreatininet har hela tiden legat stabilt kring 110. 

Vad misstänker du kan vara orsaken till hans stigande albuminuri? Aktuella mediciner: 
tablett Mykofenolat mofetil 500 mg 1x2, kapslar Adport (Takrolimus) 2 mgx2, tablett 
Enalapril 5 mg x1 (ACE-hämmare) 

a. Biverkan av ACE-hämmare 
b. Recidiv av IgA glomerulonefrit 
c. Alltför extensivt vätskeintag 
d. Att han ökat på sina promenader 

 
 
58. Bertil berättar att hans kusin varit på screening koloskopi. Bertil har läst att det viktigaste 

syftet med den undersökningen är att man kan hitta tidiga cancertumörer. 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver det näst viktigaste syftet med screening 
koloskopi? 

a. Identifiera och lokalisera divertikulos 
b. Identifiera och extirpera hyperplastiska polyper 
c. Identifiera och extirpera adenom 
d. Kunna ge patienten ett lugnande besked 

 
 
59. 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 
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60. Gertrud, 47 år, kommer till psykiatriakuten på initiativ av dottern. Du ser i journalen 
att hon tidigare i livet behandlats med paroxetin (Seroxat®) pga 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  

 
 
61. På akuten träffar du 1-åriga Alma. Hon är tidigare frisk och man söker nu akut på grund av 

hög feber utan luftvägssymtom men med uttalad trötthet och kräkningar. CRP är 200 och 
urinsticka visar förekomst av vita blodkroppar. 

Hur ska barnet utredas och behandlas på akuten? 

a. Klinisk status inklusive blodtryck, uteslut meningit eller sepsis. Urinodling, 
ultraljud njurar och urografi akut. 

b. Klinisk status inklusive blodtryck, uteslut meningit eller sepsis. Urinodling, 
ultraljud njurar och njurskintigrafi akut. 

c. Klinisk status inklusive  blodtryck, uteslut meningit eller sepsis. Ta kreatinin och 
urinodling och lägg in barnet för antibiotikabehandling. 

d. Klinisk status inklusive blodtryck, uteslut meningit eller sepsis. Undersök barnet 
med miktionsureterocystografi (MUCG) för att utesluta reflux. 

 
 
62. En 65-årig man, tidigare frisk, söker dig på vårdcentral då han sedan 1 år tillbaka 

noterar tilltagande stelhet i höger kroppshalva. Gången har blivit ostadig och 
långsam. Höger hand är fumlig med svårigheter att till exempel hålla i en penna, 
skriva och knäppa knappar. Vid undersökning noterar du stel ansiktsmimik. Normal 
grov kraft i armar och ben. Går med lite böjd rygg och nedsatta 
armpendlingsrörelser. Alternerande rörelse och fingerspel är förlångsammad 
bilateralt mest uttalat på höger sida. 

Vilken förstahandsdiagnos bör misstänkas ? 

a. Parkinsons sjukdom 
b. Vänstersidig hjärntumör 
c. ALS 
d. Normaltryckshydrocephalus 
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63. Astrid, 65 år, har genomgått en hemithyreoidektomi på grund av ett godartat adenom 
för ett halvår sedan. Operationen gick komplikationsfritt. Hon har dessvärre inte 
lyckats sluta röka. Har mått bra fram till för en vecka sedan, då hon märkte att hon 
var hes utan andra symtom. Rösten har blivit svag och hon blir väldigt trött av att 
prata. Du undersöker henne och tycker att ena stämbandet rör sig dåligt. 

Vilken orsak till patientens besvär bör du misstänka i första hand? 

a. Komplikation efter operationen  
b. Influensa 
c. Lungcancer 
d. Överansträngning av rösten 

 
 
64. En 60-årig 1-para med menopaus för 8 år sedan söker för värmevallningar och svettningar 

samt irritation i underlivet. Det gör ont vid coitus. Hon visar sig vara opererad för 
bröstcancer för 3 år sedan, man gjorde kilresektion + sentinal node/axillarutrymning med 
3 positiva körtlar. Hon står nu på aromatashämmare (Arimidex®).  
 
Vid gynekologisk undersökning finner du atrofi men i övrigt utan anmärkning 
gynekologiskt. Hon är i övrigt frisk. Vad föreslår du för behandling?   

a. Kontinuerlig behandling med östrogen + gestagen  
b. Sekvensbehandling med östrogen + gestagen  
c. Ren östrogenbehandling  
d. Ingen hormonbehandling alls  

 
 
65. Kvinna i 35 år med menorragi är i behov av preventivmedel. Vilket ska hon helst undvika?  

a. Hormonspiral  

b. Kombinerade p-piller  

c. Mini piller  

d. Kopparspiral  

 
 

66. Din första patient för dagen på distriktsläkarmottagningen är en 4-årig pojke, vars 
föräldrar är oroliga för att han inte växer som han ska. Vid fysikalisk undersökning av 
hjärtat kan du höra ett systoliskt blåsljud. Du remitterar patienten för ekokardiografi som 
visar en ventrikelseptumdefekt.  

Vilken av följande komplikationer är den troligaste att barnet kommer att drabbas av efter 
en tio-årsperiod, om ventrikelseptumdefekten förblir obehandlad?  

a. Mitralisprolaps 
b. Systemisk hypertension 
c. Pulmonell hypertension  
d. Myokardinfarkt 
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67. Du behandlar en 50-årig man med ulcerös kolit med 5-ASA och azathioprin sedan en tid 
tillbaka. Vid uppföljande blodprovskontroll föreligger en pancytopeni med Hb 105, 
trombocyter 45, vita blodkroppar 2.  

Vilken diagnos är mest sannolik?  

a. Inflammatorisk sekundäranemi 
b. B12-brist  
c. Läkemedelsbiverkan  
d. Järnbrist 

 
 
68. Risken för att utveckla endokrin oftalmopati påverkas av genetisk bakgrund och 

omgivningsfaktorer.  

Vilken av följande faktorer ger högst risk för att utveckla endokrin oftalmopati? 

a. Behandling med glitazoner 
b. Selenbrist 
c. Rökning 
d. Hypotyreos efter radiojodbehandling 

 
 

69. Du har precis sytt en sårskada på akuten. Sköterskan frågar dig om de olika suturernas 
egenskaper. 

Vilket påstående stämmer för monofil sutur jämfört med multifil sutur? 

a. lägre infektionsrisk 
b. mer vävnadsstörning  
c. mer friktion 
d. lättare att knyta 

 
 
70. Svea, 78 år, behandlas av dig på vårdcentral för en hypertoni och blodtrycket brukar vid 

kontroller ligga bra. Svea opererades för bröstcancer för 20 år sedan. Hon har mått bra 
och levt ett aktivt liv sedan dess. För fyra år sedan hade Svea en radiusfraktur och då 
upptäcktes en osteopeni som du behandlat med kalk- och Vitamin D.  

På sin årskontroll berättar Svea att hon de senaste 3 månaderna haft väldigt ont i 
bröstryggen, molande hela tiden och från och till riktigt besvärligt. Aldrig känt något 
liknande. Du förskriver smärtstillande tillsammans med laxantia. 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst det korrekta vidare handläggandet av 
Svea? 

a. Uppmanas att återkomma om besvären inte gått över inom 3 månader.  
b. Beställer ny bentäthetsmätning för ställningstagande till tillägg av bisfosfonater. 
c. Utredning med CT thorax-buk, återbesök efter CT.  
d. Remiss till akut CT thorax- buk och direkt därefter till ortopedakuten för vidare 

handläggning. 
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71. När föreligger indikation för en arteriell blodgas på en KOL-patient som du träffar på 
mottagningen? 

a. Alltid om patienten har en FEV1 som är <50% av förväntat värde 
b. Om mätning med pulsoximetri visar en syremättnad på 90 % eller mindre 
c. Om patienten är andfådd – oberoende av vad din syremättnadsmätning visar 
d. Om patienten har haft upprepade exacerbationer 

 
 
72. En 75-årig patient med känd måttlig njursvikt och lindrig hjärtsvikt medicinerar med 

tablett Enalapril 10mg x 1 (ACE-hämmare), tablett Spironolakton 50 mg (kaliumsparande 
diuretikum), tablett metoprolol 100 mg (betablockerare). Han har nu kommit in till akuten 
på grund av sänkt allmäntillstånd. En blodgas visar högt kalium på 7,1 mmol/L. Du tar ett 
EKG som visar nytillkomna breddökade QRS-komplex.  

Vilken blir din första behandling? 

a. Hemodialys 
b. Resonium peroralt 
c. Calcium intravenöst 
d. Loopdiuretika intravenöst 

 
 
73. Göran, 37 år, inkommer till psykiatriakuten med polis, som funnit honom stapplande 

längs körfältet på E22. Göran ser sliten och nergången ut och har smutsigt långt hår 
och slitna kläder. Han berättar att han kommer från Jönköping, och att han där har 
haft kontakt med psykiatrin sedan många år tillbaka. Säger sig för närvarande inte stå 
på några mediciner eftersom ”jag inte behöver sådana”. Har nu begivit sig till Lund, då 
Skåne enligt honom är det enda ställe i Sverige som kommer att bevaras efter att 
”Sontronerna gjort sitt”. Förklarar detta med att solen har ”inverterats till månböjar” 
och att allting därför kommer att kollapsa. Göran framför att jordmånen i Skåne ska 
innehålla salter som skyddar mot detta.  

Du frågar Göran vad han gjorde ute på vägen, och han svarar då att ”banorna är som 
gula smultron” utan att förklara detta närmare. Han säger att han mår dåligt. Göran 
ter sig flack och ointresserad och stannar långa stunder upp i samtalet och verkar då 
lyssna på någon annan, trots att ni är ensamma i rummet. Han blir allt mer irriterad 
under samtalet och försöker slutligen ta sig ut genom att banka och slita i dörren.  

Vilken är den mest sannolika diagnosen?  

a. Schizoid personlighetsstörning  
b. Schizotyp störning  
c. Schizofreni  
d. Schizoaffektivt syndrom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22 

Kunskapstest MKULÄ, 2017-11-10 

74. 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 R 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 

 
 
75. Utdrag ur Dagens Medicin: En läkare på en vårdcentral i Malmö polisanmäls för ett 

trettiotal otillåtna slagningar i patientjournaler. Det var vid en slumpmässig kontroll av 
vårdcentralens loggar som det upptäcktes. 

Vad krävs för att en läkare ska få läsa en patients journal som han inte träffar i en 
vårdsituation? Endast ett alternativ är korrekt enligt sekretesslagstiftningen. 

a. Patientens samtycke 
b. Uppgifterna behövs för att kunna utföra arbete inom hälso- och sjukvården 
c. Uppgifterna används i utbildningssyfte 
d. Släkting till patienten 

 
 
76. Kalle 11 år. Född efter normal graviditet och förlossning. Aktiv och intensiv redan som 

spädbarn. ”sprang innan han kunde gå”. Talet något sent, men har inte behövt ha 
logopedkontakt. Lärde sig cykla vid 4 års ålder. Kan simma. Kissade på sig fram till han var 
8 år, ”glömde” att han var kissnödig. 

Somatiskt: Kalle har haft feberkramper, men inget annat avvikande neurologiskt. Kan 
verka lite frånvarande, ibland pollenallergi. Sover oroligt och är ofta trött morgon och 
förmiddag. Inga problem med tillväxten. Äter bra men har inte ro att sitta kvar vid 
matbordet och ibland måste han sitta vid TVn för att kunna äta en måltid. Lättstörd av det 
som händer omkring honom och det blir ofta rörigt i skolans matsal.  

Hereditet: Moster har läs- och skrivsvårigheter.  

Kalle beskrivs vara aktiv och har alltid varit full av energi. I förskolan var det svårt att sitta 

med i samlingen och han tyckte mest om utelek.   

Kalle har också haft svårt att lära sig läsa och skriva, men det fungerar nu, dock bäst om 
han får använda dator som hjälpmedel i skolan.  

Kalle får ofta utbrott, blir arg och slåss. Får ofta sitta i annat klassrum eftersom han stör 
klasskamraterna. Årskurs 1 och 2 fungerade någorlunda, men sedan har det blivit värre 
och han når nu inte alla mål i skolan. Klagar ofta över huvudvärk och är trött efter skolan. 

Vilken är den troligaste diagnosen?  

a. Dyslexi  
b. ADHD  
c. Utvecklingsstörning  
d. Depression  
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77. Efter en lägenhetsbrand inkommer en 34-årig man till akutmottagningen. Han uppvisar 
brännskador med varierande djup (ytlig delhudsbrännskada, djup delhudsbrännskada och 
fullhudsbrännskada) på båda benens baksidor, över hela baksidan av ryggen inklusive 
glutéerna och dessutom över baksidan av höger arm. Hans vikt uppskattas till 80 kg. Du 
ordinerar Ringeracetat.  

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst den mängd Ringeracetat han bör få det 
första dygnet? 

a. 5 liter 
b. 7 liter 
c. 10 liter 
d. 13 liter 

 
 
78. Du blir kallad till ortopedavdelning där en 80-årig kvinna ligger och väntar på att bli 

opererad på grund av en höftfraktur. Hon har sedan tidigare tablett behandlad hypertoni. 
Hon har nu kommit in efter att ha blivit hittad av sonen i sin lägenhet liggandes på golvet. 
Enligt sonen måste hon ha legat minst ett dygn. Hennes kreatinin är nu stegrat till 365. 
Ortopedjouren har tolkat kreatininstegringen som orsakat av uttorkning och har ordinerat 
dropp.  

Du misstänker att det kan finnas ytterligare en bidragande orsak till hennes njursvikt och 
kompletterar prover med: 

a. Kreatinkinas, myoglobin 
b. Haptoglobin, laktatdehydrogenas 
c. ANCA-prover 
d. Leverprover 

 
 

79. Aortastenos tillhör de vanligaste klaffsjukdomarna. Den vanligaste etiologin är 
degenerativ sjukdom, men även medfödda missbildningar (unicuspid eller bicuspid klaff) 
samt reumatisk sjukdom kan orsaka aortastenoser. 

Vilka är de tre klassiska kliniska manifestationerna vid aortastenos? 

a. Hjärtsvikt, angina pectoris och synkope 
b. Hjärtsvikt, förmaksflimmer och nattlig hosta 
c. Halsvenstas, systoliskt blåsljud med punctum maximum över ic2 höger sida samt 

lågt diastoliskt blodtryck 
d. Lågt diastoliskt blodtryck, diastoliskt blåsljud över apex samt rassel basalt över 

båda lungfält vid steoskopi 
 
 

80. Lisa, 56 år, sökte distriktsläkare då hon tyckte att ett märke i huden på ena skinkan ändrat 
sig och blivit mörkare och kanske lite större. Ingen blödning. Dermatoskopi talade mest 
för en seborroisk keratos men Lisa insisterade och ville ha bort det. Det blev så med 2 mm 
marginal. PAD visade faktiskt ett lite atypiskt melanom med en del invasiva celler, Breslow 
0.8 mm, radikalt och ingen ulceration. Du remitterar Lisa vidare till kirurgkliniken. 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst de åtgärder som kommer att vidtas på 
sjukhuset? 

a. Utvidgad excision (3 cm) 
b. Utvidgad excision (2 cm) 
c. Utvidgad excision (1 cm) 
d. Utvidgad excison (0,5 cm) 
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81. En 68-årig man har lokalt avancerad pankreascancer som bedömts inoperabel. Han har 
trots detta relativt gott allmäntillstånd men insjuknar nu med kräkningar och kan varken 
äta eller dricka. CT visar högt ileus.  

Vilket av nedanstående alternativ beskriver den troligaste kirurgiska åtgärden? 

a. Koloskopi med inläggning av kolonstent 
b. Gastroenteroanastomos och enteroanastomos 
c. Resektion av hindret med sigmoideostomi 
d. Uppläggning av loopileostomi 

 
 
82. Karin, 37 år är gastric-by pass (GBP) opererad. Hon hade tidigare diabetes, men den har 

försvunnit nu då hon gått ner 15 kg i vikt. Karin är frisk i övrigt och mår bra. Hon tar 
kosttillskott (vitamin B12 och vitamin D, järn och kalk) dagligen. Hon försöker nu följa de 
råd hon fått avseende ätmönster och kosttillskott, men minns inte riktigt.  

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst de råd GBP opererade patienter ska följa? 

a. Äta små portioner, tugga noga och äta långsamt resten av livet. Ta kosttillskott 
livet ut. 

b. Äta små portioner, tugga noga och äta långsamt det första året. Ta kosttillskott de 
första tre åren. 

c. Äta små portioner, tugga noga och äta långsamt det första året. Ta kosttillskott det 
första året, därefter endast om blodprov/undersökningar indikerar bristtillstånd. 

d. Äta små portioner, tugga noga och äta långsamt resten av livet. Ta kosttillskott det 
första året, därefter endast om blodprov/undersökningar indikerar bristtillstånd. 

 
 
83. Vilken av följande skattningsskalor kan användas om man vill att en patient skall skatta 

sina symtom vid depression?  

a. Adult-ASRS  
b. GAF  
c. MADRS-S  
d. PANSS 

 
 
84. 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   
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85. Vilken huvudsaklig verkningsmekanism har venlafaxin (Efexor®)?  

a. Selektiv noradrenalin-återupptagningshämning  
b. Selektiv serotonin-återupptagningshämning  
c. Dopaminreceptorblockad  
d. Serotonin- och noradrenalin-återupptagshämning  

 
 
86. Åtminstone 40 % av deprimerade tonåringar har minst ytterligare en diagnos. Vid 

behandling av depressioner är det viktigt att undersöka och behandla eventuell 
samsjuklighet.  

Ett av nedanstående tillstånd förknippas normalt inte med depression, vilket?  

a. Ångestsyndrom  
b. PTSD  
c. ADHD  
d. Specifik fobi  

 
 
87. Olle, 62 år har haft refluxsymtom i många år och självmedicinerar med omeprazol i 

perioder. Han söker nu på vårdcentral då han tycker att maten fastnar i bröstet. 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst de två komponenter som ingår i 
kroppens antirefluxbarriär förutom nedre esofagussfinktern? 

a. Hiska vinkeln och meatus 
b. Z-linjen och diafragma 
c. Hiska vinkeln och diafragma 
d. Meatus och z- linjen 

 
 
88. Vilket av nedanstående alternativ hade talat mest för att Olle (i fråga 87 ovanför) har 

esofaguscancer snarare än eosinophil esofagit?  

a. Olle har tidig mättnadskänsla 
b. Olle har medicinerat med steroider 
c. Olle har förändrade avföringsvanor 
d. Olle har flera födoämnesallergier 

 
 
89. En 62-årig man har sökt för ont i bröstet vid ansträngning och du har remitterat till 

arbetsprov. I status inga blåsljud över cor. I utlåtandet anges: ”Sänkt arbetsförmåga 
begränsad av bröstsmärta och tillkomst av ST-sänkningar och samtidig kronotrop 
insufficiens med blodtrycksfall”.  

Hur tolkar du utlåtandet? 

a. Allvarlig ansträngningsutlöst myokardischemi. Jag kontaktar kardiolog för snar 
invasiv coronarutredning. 

b. Troligen ansträngningsutlöst myokardischemi. Jag överväger fortsatt elektiv 
utredning. 

c. Ansträngningsutlöst myokardischemi. Jag remitterar patienten vidare till 
myokardscintigrafi. 

d. Möjligen ansträngningsutlöst t myokardischemi. Patienten får gå hem med 
uppföljning och initierande av behandling via vårdcentral. 
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90. Mats 57 år, tycker att hans mage inte är sig lik sedan ett par månader. Ibland känns det 
oroligt, den har bubblat lite mer än det brukar. Det har inte funnits någon smärta. 
Avföringen tycker han nog ser ut som den alltid gjort, men han har blivit något mer 
förstoppad. Blodprover visar Hb på 122 g/l, för 1 år sedan var det 157. Vita blodkroppar 
och differentialräkning är utan anmärkning men antalet trombocyter (Trc) är lätt 
stegrade. MCV (mean corpuscular volume) är sänkt. Sänkan (SR) är normal. 

Vilken av följande provkonstellationer är mest sannolik hos patienten?  

a. Lågt järn, lågt TIBC, lågt B12, normalt Folat 
b. Lågt järn, högt TIBC, normala B-vitaminer 
c. Normalt järn, normalt TIBC, normalt B12 och Folat 
d. Höga retikulocyter, lågt haptoglobin, högt bilirubin och laktatdehydrogenas 

 
 

91. Vilket läkemedel rekommenderas som förstahandsbehandling vid diabetes typ 2? 

a. Sulfonylurea 
b. SGLT2-hämmare 
c. Metformin 
d. Pioglitazon 

 
 

92. En 42-årig kvinna diagnosticeras med avancerad akut pankreatit.  

Vilken av nedanstående tidiga behandlingar är viktigast för att minska utvecklingen av 
SIRS-relaterade (systemic inflammatory response syndrome) komplikationer? 

a. Frikostig vätskebehandling 
b. Tidig antibiotika behandling 
c. Enteral nutritionsbehandling 
d. Antiinflammatoriska läkemedel 

 
 

93. Erika, 67 år, kontrolleras av dig på vårdcentral 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 

 
 

94. Max är 57 år och har astma. Han har nu diagnostiserats med en tumör i flexura coli sinistra 
(flexura lienalis). 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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95. 52-årig kvinna med hereditet för kranskärlsjukdom har beställt hälsokontroll på 
vårdcentralen. Klinisk status utan anmärkning. Blodtryck 145/90 mmHg. Puls 65/min. 
EKG med normofrekvent sinusrytm. Totalkolesterol 5,8 mmol/L. HDL (high density 
lipoprotein) 1,2 mmol/L. LDL (low density lipoprotein) 2,6 mmol/L. 

Vilken strategi är mest rimlig? 

a. Blodtrycket och kolesterolnivåerna är lätt förhöjda. Rekommendera 
livsstilsändringar, kost och motion. Ta tillbaka för ny kontroll efter ett par 
månader. 

b. Hypertoni och hereditet för kranskärlssjukdom indicerar insättning av ACE-
hämmare samt primärprofylaktisk acetylsalicylsyra. 

c. Misstänkt familiär hyperkolesterolemi. Insätt Atovarstatin 80mg 1x1. Hänvisning 
till lipidklinik. 

d. Blodtryck och kolesterolvärden ligger inom normala nivåer. Lugnande besked till 
patienten. Behandling eller ytterligare kontroll är inte indicerat. 

 
 

96. Ingrid, 62 år, har haft polycytemia vera i fem år utan allvarliga problem. Hon har 
behandlats med blodtappningar av och till under senare år, samt Trombyl 
(acetylsalicylsyra). Hennes hematokrit har ganska enkelt hållits på önskad nivå (<0.45), 
men hennes trombocyter har stegvis ökat och är nu över 1200.  

Vad göra? 

a. Fortsätta blodtappning vid behov och Trombyl 
b. Fortsätta blodtappning vid behov och byta Trombyl mot Klexaninjektioner. 
c. Insätta hydroxikarbamid  (Hydrea) och fortsätta Trombyl 
d. Ge en dos P32 och fortsätta Trombyl 

 
 

97. Hur hjälper syrgas mot hypoxi? 

a. Förbättrar ventilationen 
b. Ökar tryckgradienten för O2 över alveolarmembranen 
c. Förbättrar gasutbytet 
d. Sänker tryckgradienten för CO2 över alveolarmembranen 

 
 

98. En 55-årig kvinna söker på grund av diffus tryckkänsla i bröstet någon gång per vecka. 
Kommer ibland vid ansträngning och ibland vid stress. Hon anger att hennes pappa hade 
kärlkramp redan i ganska tidig ålder. I status cor: regelbunden rytm utan blåsljud, lungor 
utan anmärkning, blodtryck 120/75 mmHg. EKG sinusrytm, 68/min. 

Du remitterar henne till arbetsprov. I utlåtandet står: ”Normal arbetsförmåga med 
tillkomst av tryckkänsla i bröstet. Normal EKG-reaktion”. 

Vilken bedömning gör du på grundval av dessa fakta? 

a. Patienten har allvarlig myokardischemi. Jag konsulterar kardiologjouren. 
b. Patienten har ansträngningsutlöst myokardischemi. Jag inleder behandling. 
c. Patienten kan ha ansträngningsutlöst myokardischemi. Jag gör vidare utredning 

med coronarangiografi. 
d. Patienten kan ha ansträngningsutlöst myokardischemi. Jag gör vidare utredning 

med myokardscintigrafi. 
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99. Peter, 39 år har insulinbehandlad diabetes. Han har råkat i slagsmål och i samband med 
detta blivit biten av en annan man på magen. Sköterskan har tvättat såret och det ser rent 
ut. På ett par ställen är det dock en knapp cm djupa märken efter tänderna. Du förskriver 
antibiotika. 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver den vidare sårbehandlingen bäst? 

a. Suturerar med 4/0 monofilament enstaka suturer 
b. Reviderar och suturerar med resorberbar fortlöpande intracutan sutur 
c. Lämnar öppet, lägger om 
d. Reviderar och suturerar med 4/0 monofilament enstaka suturer 

 
 

100. Vilken av nedanstående alternativ är den viktigaste riskfaktorn för primär levercancer? 

a. Hepatit B 
b. Levercirros 
c. Alkohol 
d. Hepatit C 


