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Fråga 1  

Svante, en väsentligen frisk man som är 65 år gammal har på sistone plötsligt svimmat 

(syncope) och sedan vaknat upp. Svimningarna föregås ofta av hjärtklappning. 

Inkommer nu till akuten med snabb takykardi, frekvens 190 med breddökade QRS-

komplex. Han känner sig lite lätt andfådd, men mår annars bra. Inga bröstsmärtor och 

med normalt blodtryck.  

 

Vilken diagnos är statistiskt mest sannolik?  

 

a. Supraventrikulär takykardi med grenblock  

b. Ventrikeltakykardi  

c. Antedrom WPW  

d. Pre-exciterat förmaksflimmer  

 

 

 

Fråga 2  

Bosse, 59 årig man, har nyss blivit inlagd på den kirurgiska akutvårdsavdelningen och 

planeras för operation om några timmar på grund av ileus (tarmvred). Han har sedan igår 

kräkts ymnigt och haft svåra buksmärtor. Bosse har inte ätit eller druckit ordentligt på 

flera dagar. Bortsett från en välreglerad, tablettbehandlad typ-2-diabetes är Bosse relativt 

frisk, och du uppskattar hans vikt till ca 80 kg. Vitala parametrar: hjärtfrekvens 110, 

blodtryck 85/60 och saturation 98% på luft. Han somnar upprepade gånger under 

undersökningen men svarar adekvat på frågor. Kapillär blodglukosmätning visar 5,2 

mmol/l och kapillärt Hb är 105 g/l. Du funderar på om Bosse är dehydrerad.  

 

Hur stor uppskattar du att hans vätskebrist är vid ankomsten?  

 

a. liter  

b. 1-2 liter  

c. 2-4 liter  

d. Över 4 liter  
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Fråga 3 

Seborroisk dermatit kan ibland vara svårbehandlad.  

 

Vid vilken av nedanstående sjukdomar kan seborroisk dermatit vara speciellt 

svårbehandlad? 

 

a. Odiagnostiserad HIV infektion 

b. Pollenallergi för hassel 

c. Sarkoidos 

d. Systemisk lupus erythematosus 

 

 

 

Fråga 4 

Lina (kvinna) har varit ute i trädgården och vårstädat. Väl inne i sitt hus igen märker hon 

att vänster öga rinner och det svider/gör lite småont. Hon kommer då ihåg att något stack 

till i ögat för ett tag sen när hon var ute och jobbade. Hon söker nu på vårdcentral.  

 

Vilken diagnos är mest trolig (se bild)? 

 

 
 

 

a. Episklerit 

b. Keratit 

c. Konjunktivit 

d. Kornealerosion 
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Fråga 5 

Martin 45 årig man, som vanligtvis är frisk, söker nu på öronklinikens akutmottagning p.g.a. 

några dagars besvär med svullnad på halsen. Knutan kommer och går och det blir värre vid 

måltid. Han har svårt att äta då det gör mera ont och svullnaden ökar. Du palperar en 4 × 3 cm 

stor, ömmande knuta under mandibeln höger sida.  

 

Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? 

 

a. Candidastomatit 

b. Spottsten 

c. Tandabscess 

d. Tonsillit 

 

 

Fråga 6 

En 52-årig kvinna genomgår behandling för ett aggressivt B-cellslymfom. Just nu ett uppehåll 

mellan cytostatikakurerna. Hon söker för 4-5 dagars tilltagande dyspné, torrhosta och 

låggradig feber. Status: Temp 38oC, trött men RLS 1. Vilodyspné, saturation 88%, 

andningsfrekvens 28, puls 88, BT 120/80, lungor auskulteras väsentligen utan anmärkning 

(u.a.), buk u.a. Lab: B-leukocyter 3,2×109/L varav neutrofila 0,9×109/L, Hb 110 g/L, CRP 48 

mg/L Rtg pulm visar bilaterala interstitiella infiltrat.  

Vilken av nedanstående behandlingar är lämpligast? 

a. Cefotaxim (Claforan®) 

b. Cefotaxim + levofloxacin (Tavanic®) 

c. Doxycyklin (Doxyferm®) 

d. Trimetoprim-sulfa (Bactrim®) 

 

 

Fråga 7 

Karin en 65 år gammal kvinna och kommer till dig för årlig kontroll p.g.a. 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 noteras ett S-Calciumjon på 1,47 mmol/L 

(ref. 1,15-1,33). Övriga prover är normala inklusive P-kreatinin. Vid kontroll för ett år 

sedan var Calciumvärdet normalt. Du har gått vidare med provtagning av P-PTH som är 

14 pmol/L (ref. 1,6-6,9).   

 

Vilken är den mest troliga diagnosen?  

 

a. Primär hyperparatyreoidism  

b. Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi  

c. Myelom  

d. Sarkoidos 
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Fråga 8 

Sten (man) kommer in till vårdcentralen för sin årliga hälsokontroll. Har lite 

bekymmer med sin prostata och tar medicin för sitt höga blodtryck 

(kalciumflödeshämmare Amlodipin 10 mg 1x1). Mår annars somatiskt väl men är lite 

nervös. EKG tages med nedanstående bild. Blodtryck 155/95. Ett flertal ST-T-

förändringar noteras.  

 

Vad är den sannolikaste genesen till dessa?  

 

a. Vänsterkammarhypertrofi  

b. Ischemisk hjärtsjukdom  

c. Myokardit  

d. Elektrolytrubbning  

 

 

 

 

Fråga 9 

Vid en gastroskopi observeras en bild som vid måttlig esofagit med ett ca 1.5 cm stort 

fibrinbelagt ulcus i bulbus duodeni.  

 

Vilken är den viktigaste faktorn för att avgöra om du ska göra en kontrollgastroskopi eller 

inte på denna patient? 

 

a. Duodenalsåret är fibrinbelagt 

b. Sårets lokalisation i bulbus duodeni 

c. Patienten har fortsatta buksmärtor 

d. Patienten har tecken till refluxesofagit 
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Fråga 10 

Vid morgonronden undersöker du en 65-årig patient som fyra dagar tidigare genomgått 

högersidig kolonresektion med primäranastomos p.g.a cancer. Operationen tog längre tid än 

beräknat och det blödde 1100 ml. Du finner en patient som har blodtryck 120/70, 

andningsfrekvens 28/min, syrgassaturation 88 %, temp 37.0° C. Båda benen är svullna och 

det högra underbenet är rött. Lab visar CRP 70, Hb 110, Vita 10.5 och Albumin 21. 

 

Vilken av nedanstående postoperativa komplikationer är mest sannolik hos denna 

patient? 

 

a. Anastomosläckage 

b. Lungemboli 

c. Ödem p.g.a av lågt albumin 

d. Postoperativ blödning 

 

 

 

Fråga 11 

Jenny, en kvinna med beroende av heroin och cannabis, inkommer med ambulans efter en 

livshotande överdos där man har behövt både naloxon och flumazenil för att återuppliva 

henne. Så fort ambulansen kommer fram till akuten tar hon sig ut och springer från 

akutmottagningen. Du ser i journalen att Jennys senaste överdos inträffade förra månaden. 

 

Vad gör du som är medicinjour på akutmottagningen? 

 

a. Faxar en polishandräckning till polisen med stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT). 

b. Ringer en socialsekreterare vid social jour med stöd av Lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM). 

c. Skriver en remiss till psykiatri för ställningstagande till LVM. 

d. Skriver vårdintyg enligt LPT och faxar vårdintyget till psykiatrisk akutmottagning 

 

 

 

Fråga 12 

En 73-årig kvinna söker för besvärande urinträngningar och ibland urinläckage sedan 4 

månader, urinodling är negativ. Gynekologisk status visar lite slappa vaginalväggar men 

ingen prolaps. Palpation är u.a., lätt palperad.  

 

Vilken åtgärd bör du i första hand få gjord? 

 

a. Urodynamisk undersökning 

b. Röntgen (rtg) buköversikt 

c. Cystoskopi 

d. Urografi 
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Fråga 13 

Stina, en 9-årig flicka som går i 3:e klass, har alltid haft lätt för att dagdrömma. Det enda som 

kan få Stina att fokusera någon längre stund är dataspel. I övrigt är koncentrationsförmågan 

nästan obefintlig. Stina är också mycket glömsk och lättdistraherad. Hennes kompisar är vana 

vid att alltid kolla att hon inte glömmer saker efter sig. De är också vana vid att saker som 

Stina pillar på ofta går sönder eller försvinner. Lärarna har berömt Stina för hennes lugna sätt 

i klassrummet och inte fokuserat så mycket på hennes varierande prestationer på proven, men 

när kraven ökat är det tydligt att Stina inte hänger med så bra längre. Stina är heller inte lika 

glad som hon var tidigare och skolpsykologen har nu skickat remiss till BUP-mottagningen 

(Barn- och ungdomspsykiatrin) för bedömning.  

 

Vilken farmakologisk behandling bör hon behandlas med? 

 

a. Risperidon mot depression 

b. Fluoxetin mot ADHD av kombinerad typ 

c. Sertralin mot ångest 

d. Metylfenidat mot ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet (ADD) 

 

 

 

Fråga 14 

På akuten möter du Yara, en 4 årig flicka. Hon föddes i vecka 30+2, vägde 1650 gram med 

Apgar 5, 7, 9. Hon utvecklade kramper på andra levnadsdygnet och ultraljud visade en grad 3 

blödning intraventrikulärt. Hon utvecklade därefter hydrocefalus och fick en ventrikulo-

peritoneal shunt. Idag är hon en glad tjej, har en lindrig spastisk diplegi och är något sen i 

språket. Hon står inte på några läkemedel. Sedan två dagar har hon ont i magen och kräker. 

Det framkommer att flera barn på förskolan har gastroenterit. På akuten har hon ingen feber 

och de vitala parametrarna är normala. Du finner inget avvikande i status och bedömer att hon 

inte är dehydrerad.  

 

Vad bör du göra som nästa åtgärd? 

 

a. Bedömer det som en lindrig gastroenterit och ger sedvanliga råd. Hon får gå hem och 

återkomma vid minsta försämring 

b. Diskuterar handläggningen med barnkirurgjouren efter att ha undersökt flickan. Du 

misstänker att shunten kan irritera i bukhålan 

c. Skickar hem henne med restriktioner att återkomma vid försämring, men beställer en 

halvakut shuntöversikt 

d. Du beställer en akut shuntöversikt och du ber också att bilderna länkas till jourhavande 

neurokirurg att bedöma på bilderna 
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Fråga 15 

Vilma, 10 årig flicka, har celiaki sedan flera år. Vid en rutinkontroll uppger hon att hon är 

trött och hängig sedan några veckor tillbaka. Hon ter sig lite nedstämd vid undersökningen. 

Hon har inte haft feber och avföringen har varit lite hårdare än normalt. När du frågar om hon 

äter helt glutenfritt säger hon att hon är jättenoggrann med det. 

 

Vilket eller vilka prover bör du ta i första hand ta? 

 

a. F-calprotectin 

b. Plasma-glukos 

c. TSH och fritt T4 

d. ALAT, ASAT, ALP och GT 

 

 

 

Fråga 16 

En 24-årig man besväras sedan drygt ett år av långsamt tilltagande smärtor i nedre delen av 

ryggen med växlande utstrålning i båda skinkorna (glutealmuskulaturen), framför allt nattetid 

och på morgonen. Han känner sig stel i ryggen, och vid modifierat Schobers test uppmäter 

man en avståndsökning med 2 cm. Han har inga andra symptom förutom ryggvärk. 

Magnetkameraundersökning visar utbredda ödemförändringar vid båda sakroiliakalederna, 

men öppetstående ledspringor utan erosioner.  

 

Vilken är diagnosen? 

 

a. Ankyloserande spondylit 

b. Bechterews sjukdom 

c. Juvenil spondylartrit 

d. Odifferentierad spondylartrit 

 

 

 

Fråga 17 

Erik är en ung man född 1992 som inkommer med trötthetssymptom, lätt bröstobehag 

vid djupandning och stegrade hjärtmarkörer. Varit förkyld i en veckas tid. Du 

misstänker perimyokardit.  

 

Vilken undersökning är känsligast för att ställa diagnosen perimyokardit? 

    

a. MR-hjärta  

b. Ekokardiografi  

c. Coronarangiografi  

d. CT-thorax  

  



 

 

8 

 

Fråga 18 

Ola (man) återkommer efter en månadslång rundresa i Indien. Tog Ducoral®, tyfoidvaccin och 

Twinrix®  före resan. Malariaprofylax (Malarone®) under den tid han vistades i riskområden. 

Har under hela resan besvärats av lös mage, ibland ganska uttalade symptom. Sedan några 

dagar hög feber, huvudvärk, lite lös i magen men bättre än under resan. Söker 

hemkomstdagen på akutmottagningen. I status noteras: Solbrun hud, ingen icterus. Munhåla 

och svalg (MoS): u.a. Cor: regelbunden rytm, frekvens 65/min, inga blåsljud. Pulm: u.a. Buk: 

Diffust ömmande, svårbedömd. Per rectum (PR): ej utfört. Snabbtest svar på CRP visar 120 

mg/ml.  

 

Vilka provtagningsåtgärder är viktiga för tidig behandling av möjliga sjukdomar som Ola kan 

ha drabbats av? 

 

a. Blododlingar för shigellainfektion, faecesprov för parasiter/maskar. 

b. Blododlingar för tyfoidfeber, faecesprov för parasiter/maskar. 

c. Snabbtest för malaria, blododlingar för shigellainfektion. 

d. Snabbtest och mikroskopi för malaria, blododlingar för tyfoidfeber 

 

 

 

 

Fråga 19 

Erik är 27 år och gör allmänläkartjänst (AT-läkare) i Östersund. Han har arbetat hårt 

under hösten, blivit tröttare och tröttare, känner sig utbränd. Han har läst att man kan 

gå in i väggen, och det är hans egen diagnos. Du lyckas övertyga honom att ta lite 

blodprover: Hb 121, Vita 315 miljarder/liter blod, Trc 700. Diff visar ökade eosinofila, 

basofila, neutrofila. Dessutom finns det 30 miljarder blaster, 40 miljarder 

metamyelocyter och lika många promyelocyter i blodet. CRP är 85. Vid 

undersökningen ser han trött, mager och uppgiven ut, det buktar ut något under vänster 

revbensbåge när han ligger på britsen.  

 

Vilken diagnos tror du är mest sannolik?  

 

a. Reaktiv leukocytos och reaktiv trombocytos  

b. Akut leukemi  

c. Kronisk myeloisk leukemi  

d. Högmalignt leukemiserat spleniskt lymfom  
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Fråga 20 

Tidig diabetisk njurpåverkan (<3 år från debut av typ 1 diabetes) karaktäriseras av:  

  

a. Minskat glomerulärt blodflöde, hypofiltration, förtjockat glomerulärt basalmembran 

(GBM)  

b. Minskat glomerulärt blodflöde, hypofiltration, normalt GBM  

c. Ökat glomerulärt blodflöde, hyperfiltration, förtjockat GBM  

d. Ökat glomerulärt blodflöde, hyperfiltration, normalt GBM  

 

 

Fråga 21 

Man i 55-års åldern kommer till din mottagning på vårdcentralen. Han har under de senaste 

månaderna fått ont i vänster öra. Han tycker också att han hör sämre. Ej kommit samband 

med förkylning. Du undersöker honom och finner följande status (se bild): 

 

 

 
 

 

Vilken av nedanstående bakomliggande orsaker till patientens besvär bör uteslutas i första 

hand? 

 

a. Allergi 

b. Inverterat papillom 

c. Malignitet i epifarynx 

d. Näspolypos 
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Fråga 22 

Zarah-Natalie, 74 år och en för övrigt frisk kvinna. Hon är inlagd på ortopedavdelningen 

p.g.a. smärtor från sina kotkompressioner. På morgonen sattes hon in på Dolcontin 

(morfin i slow release-beredning) 20+0+20 mg. Under förmiddagen blir hon tilltagande 

trött (RLS 2-3).  

 

Vilket påstående är korrekt?  

 

a. Morfin och morfinanaloger blockerar i första hand opiatreceptorer  

b. Morfin bör undvikas till patienter över 70 års ålder  

c. Morfin ger ibland livshotande klåda  

d. Efter tillförsel av morfin ska man följa patientens andningsfrekvens och 

medvetandegrad 

 

 

 

Fråga 23 

Du är AT-läkare på akuten när en 73-årig man kommer in med tecken på aktiv och pågående 

blödning från övre gastrointestinalkanalen. Han kräks mörkt blod, är blek, kall och 

konfusorisk. Patienten har hjärtfrekvens 122, blodtryck 85/50, tunn och trådfin radialispuls, 

andningsfrekvens 24, SaO2 på luft 91% och temperatur 35,2 °C. Patientens vikt uppskattas till 

80 kg. Blodgrupp okänd. Två grova perifera venkatetrar är satta i ambulansen. 

 

Hur stor total blodvolym kan man anta att denna patient normalt har? 

 

a. Cirka 3.5 liter 

b. Cirka 4.5 liter 

c. Cirka 5.5 liter 

d. Cirka 6.5 liter 

 

 
Fråga 24 

33-årig kvinna söker akutmottagningen med svullet vänster underben sedan några dagar. När 

du som noggrann läkarstudent tar en utförlig anamnes framkommer tidigare flera missfall. Du 

och din handledare ordinerar prover med följande resultat: Hb 142, SR 42, CRP 95, 

Trombocyter 32, APTT 68s.  

 

Vilken diagnos bör du tänka på i första hand? 

 

a. Anti-fosfolipidantikroppssyndromet 

b. Reumatoid artrit med rupturerad bakercysta 

c. Sarkoidos 

d. Septisk artrit 
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Fråga 25 

En tidigare appendektomerad och vänstersidigt ooforektomerad men i övrigt frisk 55 årig 

kvinna, inkommer med några timmars anamnes på intensiva buksmärtor. Smärtorna varar i ca 

5-8 minuter för att därefter mildras en stund innan de kommer igen. Smärtorna är lokaliserade 

i hela magen utan utstrålning. På direkt fråga uppger patienten att hon också har kräkts. Du 

finner en smärtpåverkad patient med en mjuk möjligen något uppdriven buk som är generellt 

ömmande utan punctum maximum. Rutinprover (Na, K, Krea, Ca, Alb, Hb, Vita, CRP, 

leverstatus och amylas) är tagna och sköterskan har hängt en liter Ringeracetat intravenöst. 

 

Vad bör du ombesörja först? 

 

a. CT buk 

b. V- sond 

c. PK, APT-tid 

d. KAD 

 

 

 

Fråga 26 

En kväll på akutmottagningen träffar du flickan Lisa, 5 år, som inte har velat gå på vänster 

ben sedan lunch. På britsen ligger hon med vänster ben lätt flekterat och utåtroterat i 

höftleden. Det verkar göra ont i ljumsken när du försöker undersöka henne och någon 

rörelseprövning kan du inte göra. Lisa förnekar att hon har ramlat eller slagit sig. Röntgen, 

inklusive Lauensteinprojektion, visar normalt fynd. Ultraljud visar ökad ledvätska vänster 

höftled. CRP är 135 och temperaturen 39.1. Lisa har varit lite snuvig senaste dagarna. 

 

Vilken av nedanstående åkommor bör man i första hand misstänka i detta fall? 

 

a. Septisk artrit 

b. Coxitis simplex 

c. Morbus Perthes 

d. Fysiolys 

 

 
 
Fråga 27 

Vilket av följande påståenden är rätt angående orsak till sekundär hyperparathyroidism?  

  

a. Hypofosfatemi  

b. Lågt plasmaalbumin  

c. Lågt vitamin D  

d. Hyperkalcemi   
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Fråga 28 

En 65-årig kvinna inkommer till akuten med ambulans. En timme tidigare plötsligt insjuknat 

med rotatorisk yrsel, balanssvårigheter, illamående och kräkningar. Sedan tidigare känd 

mångårig tablettbehandlad hypertoni och röker ca 20 cigaretter per dag. I status normal hjärt- 

och lungauskultation, BT 200/105. Neurologiskt ses horisontell nystagmus där den snabba 

fasen växlar riktning beroende på om patienten tittar år höger eller vänster, vid 

koordinationstest bålataxi i stående. Muskelstyrka, känsel och reflexer är normala. 

Vestibulärt impulstest är negativt. EKG visar normofrekvent sinusrytm. CT skalle påvisar ej 

blödning eller infarkt.  

 

Vilken handläggning är korrekt? 

 

a. Hemgång med skriftlig instruktion om Epleys manöver 

b. Hemgång med uppföljning av blodtrycket av husläkaren 

c. Inläggning för observation samt remiss till MR hjärna 

d. Remiss till ÖNH mottagningen för poliklinisk uppföljning 

 
 

 
Fråga 29 

Du är legitimerad läkare och psykiatrijour en lördag kväll och tar emot en patient med tydlig 

hypomani. Hon pratar mycket och har inte kunnat sova mer än några timmar per natt senaste 

veckan. Hon är 33 år gammal och har inte tidigare haft någon kontakt med psykiatrin. Hon 

har betett sig annorlunda och upplever att hon mår utmärkt, men förstår samtidigt att det inte 

borde vara så här. Hon var däremot nedstämd när hon skiftade från sertralin till venlafaxin för 

en månad sedan hos läkare på vårdcentral. Hon tar för närvarande 150 mg venlafaxin per 

dygn. Du förklarar för patienten vad du tror att hon har drabbats av och vad följderna kan bli 

om hon inte får vård. Hon accepterar din rekommendation om inläggning för stabilisering och 

ändrad läkemedelsbehandling. Du funderar på om du redan ikväll på akuten bör göra några 

ändringar i läkemedelsbehandlingen inför bakjourens bedömning imorgon. 

 

 

Vilken ändring bör du göra redan vid inläggning? 

 

a. Halvera dosen venlafaxin och påbörja behandling med haloperidol i låg dos 

b. Byta tillbaka från venlafaxin till sertralin 

c. Sätta ut behandling med venlafaxin och påbörja behandling med litium 

d. Sätta ut behandling med venlafaxin och påbörja behandling med zopiklon 
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Fråga 30 

En 52-årig kvinna söker på vårdcentral på grund av en ”mycket svår” huvudvärk som nu 

pågått mer eller mindre konstant i tre månaders tid. Värken sitter ”som ett band runt huvudet” 

och är kopplad till ett diffust yrselupplevande, ibland lockkänsla i öronen och illamående när 

det blir som allra värst. Rutinnervstatus är normalt liksom blodtryck och rutinblodprover. Hon 

ömmar i trapezius och occipitala muskelfästen bilateralt.  

 

Vilken av nedanstående åtgärder är nu lämpligast? 

 

a. Datortomografi med venös CT-angiografi 

b. MR hjärna med FLAIR-sekvenser 

c. Recept på Tegretol med upptrappning 

d. Remiss till sjukgymnastik 

 

 

Fråga 31 

På vårdcentralen där du arbetar söker Erik 36 årig man som har en känd dysreglerad diabetes. 

Han berättar att synen på höger öga plötsligt blev mycket dålig för 3 timmar sedan. Upplevde 

det som om det kom en slöja för ögat som sedan blev allt tätare. Vid senaste ögonkontrollen 

som var för 5 år sedan (patienten har inte haft tid att komma på kontroller, rest mycket) hade 

han mycket allvarlig retinopati i båda ögonen.  

 

Vilken undersökning kan du göra på vårdcentralen som snabbt ger ledtråd till vad patienten 

drabbats av? 

 

a. Covertest 

b. Genomfallande ljus 

c. Swinging Flashlight 

d. Synfält enligt Donders 

 
 

Fråga 32 

En 18-årig kvinna har remitterats till dig på neurologmottagningen för bedömning efter att 

hon haft ett generaliserat krampanfall med urinavgång och tungbett. Under 

anamnesupptagningen stannar hon upp med tom blick, lite tuggande munrörelser och 

klappande rörelser med höger hand i knät.  

 

Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? 

 

a. Absensepilepsi 

b. Frontallobsepilepsi 

c. Juvenil myoklonusepilepsi 

d. Temporallobsepilepsi 
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Fråga 33 

Göran (man), har efter restaurangbesök, kommit i bråk med en annan gäst. Han får ett 

ordentligt knytnävsslag mot näsan och hör hur det knakar till. Han gick emellertid direkt hem 

för att sova ruset av sig. På morgonen efter har han suddiga minnen av vad som har hänt. Han 

känner att näsan sitter på plats och beslutar sig för att inte uppsöka akutmottagningen. Det 

rinner en vattnig snuva från vänster näsborre och efter några dagar börjar han få ont i huvudet. 

 

Vilket av nedanstående tillstånd är mest sannolikt? 

 

a. Commotio 

b. Sinuit 

c. Skallbasfraktur 

d. Subduralhaematom 

 

 

 

Fråga 34 

Gunnar, 72 årig man, har varit trött, subfebril de senaste 2-3 månaderna och har gått ner 4 kg i 

vikt. På vårdcentralen (VC) har man bland annat konstaterat en SR 75 mm, Hb 115 g/l och 

han remitteras nu för feberutredning. Vid undersökningen noterar du lätt samtalsdyspné, 

basala lösa rassel vid lungauskultation samt ett diastoliskt biljud höger I2. Du misstänker 

endokardit och tar tre blododlingar.  

 

Vilken av nedanstående mikroorganismer är mest troligt etiologiskt agens? 

 

a. Enterococcus faecalis 

b. Staphylococcus aureus 

c. Streptococcus mitis 

d. Streptococcus pyogenes 

 
 

 

Fråga 35 

Du har fått ett provsvar på en vuxen patient med diffusa urinvägsbesvär som är positivt för 

klamydia.  

 

Vilket alternativ är rekommenderad behandling?  

 

Tablett… 

a. Azithromycin 1 gram som engångsdos 

b. Doxycyklin 0.2 gram dag 1, därefter 0.1 gram i 8 dagar 

c. Erytromycin 0.5 gram x 2 i 7 dagar 

d. Heracillin® (Flukloxacillin) 1 gram 3 ggr dagligen i 10 dagar 
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Fråga 36 

Du har ditt första vikariat som förlossningsunderläkare. Bakjouren står och opererar. 

Barnmorskan visar dig detta CTG (se bild). Det är en förstföderska i fullgången tid och en 

normal graviditet. Cervix är öppen 5 cm, huvudet står strax ovan spinae, vattnet har gått och 

har normal färg, patienten är afebril och smärtpåverkad, men önskar inte epidural. Det 

blöder inte. Man har inte satt något värkstimulerande dropp. Patienten kom in till 

förlossningsavdelningen för 2 timmar sedan och var då öppen 2 cm. 

 

 

 

 

 
 

 

Hur skall detta hanteras? 

 
a. Du ordinerar värkstimulerande Oxytocindropp eftersom det är ett dåligt värkarbete 

b. Du väljer omedelbar förlossning med sugklocka eftersom CTG är patologiskt 

c. Du gör inget speciellt nu utan fortsätter observera förlossningen eftersom CTG kurvan är 

normal 

d. Du gör urakut kejsarsnitt eftersom CTG kurvan är patologisk 
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Fråga 37 

Alma, 4 årig flicka, kommer in med ambulans till Barnakuten p.g.a hög feber och buksmärta. 

Hon har kräkts en enstaka gång tidigare idag. Hennes föräldrar berättar att hon var som 

vanligt på morgonen, men började plötsligt få symtom vid lunchtid. Ingen annan i familjen 

har varit sjuk. Alma har inte haft någon förkylning de sista veckorna. Vid undersökningen 

finner du att Anna har en diffust ömmande men mjuk buk. Hjärta undersöks utan anmärkning, 

men du hör lite sekretbiljud på lungorna. Hon har 40,5 graders feber och hennes 

syrgassaturation är 94%. Du tar prover som visar CRP 180, vita 30 och en blank urinsticka. 

 

Vilket tillstånd är troligast? 

 

a. Basal pneumoni 

b. Körtelbuk 

c. Obstipation 

d. Gastroenterit 

 
 

 
Fråga 38 

Lisa, 15 årig flicka som går i nionde klass. Redan förra året tyckte hon att det började bli 

jobbigt att äta lunch med kompisarna i matsalen. Utan att direkt känna sig nedstämd har Lisa 

börjat undvika att gå fram till kamraterna, både på skolgården och i korridorerna. Vid ett 

tillfälle stannande hon hemma från skolan för att slippa göra presentation för klassen. Lisa 

känner sig inte överdrivet misstänksam eller nedstämd. Tvärtom är hon ganska tillfreds i 

umgänget med sig själv. Igår tyckte hon det var jobbigt när hon pratade i mobilen när några 

kamrater lyssnade.  

 

Vad är det lämpligaste man kan göra för att hjälpa Lisa? 

 

a. Det finns inget att göra eftersom hennes symptom kommer snabbt att gå över spontant 

b. Hennes symptom bör behandlas med neuroleptika 

c. Hon bör få enskild undervisning resten av grundskolan och även i gymnasiet och undvika 

sociala kontakter med jämnåriga 

d. Hon behöver behandling med en kombination av KBT och eventuellt även SSRI 
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Fråga 39 

Du har tagit emot ett barn efter en normal vaginal förlossning. Efter 1 minut observerar du 

följande. Hjärtfrekvens 110, ingen egen andning, hudfärg blek-blå, reducerad muskeltonus, 

inte helt slapp, ingen reaktion vid stimulering. Du torkar, stimulerar barnet och ventilerar 

på mask. Efter 5 minuter gör du följande observation. Hjärtfrekvens 120, lite pressad egen 

respiration, hudfärg blå på extremiteter, rosa centralt, reducerad muskeltonus men reagerar 

fint på stimulering.  

 

Hur skall detta bedömas? 

 

a. Apgar score 3 efter 1 minut och 7 efter 5 minuter, ingen misstanke om fosterasfyxi 

b. Apgar score 4 efter 1 minut och 5 efter 5 minuter, misstanke om fosterasfyxi 

c. Apgar score 3 efter 1 minut och 9 efter 5 minuter, ingen misstanke om fosterasfyxi 

d. Apgar score 2 efter 1 minut och 6 efter 5 minuter, misstanke om fosterasfyxi 

 
 

Fråga 40 

En 28-årig, tidigare väsentligen frisk kvinna, har inkommit akut föregående kväll på grund av 

kraftig svullnad och värk i vänster knäled och höger fotled, vilket tilltagit successivt under tre 

dagar. Ingen värk i andra leder, inga hudutslag. Temp 37.8o C. Knäleden punkterades på 

ledvätska. Patienten blev inlagd över natten för observation. När du träffar henne på 

morgonen efter är hon opåverkad i vila, men får svåra smärtor så fort hon försöker gå upp. 

Blodprover: CRP 57 mg/l, Leukocyter: 8.7 × 109/l, Hb 122 g/l, Kreatinin 72 μmol/l. Glukos 

5.4 mmol/l. Ledvätska: Leukocyter 11.2 × 109/l. Glukos 5.2 mmol/l.  

 

Vilken är den troligaste diagnosen? 

 

a. Gikt 

b. Reaktiv Artrit 

c. Reumatoid artrit 

d. Septisk artrit 

 

 

Fråga 41 

Lars Larsson (man) är målare och har i dag ramlat ner för en stege. Han inkommer till akuten 

med en felställd fotled som pekar 45 grader lateralt. Distalstatus är normalt och huden är 

intakt.  

 

Vilken av nedanstående åtgärder bör göras först? 

 

a. Röntgen 

b. Vacuumstövel 

c. Gips 

d. Reposition 
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Fråga 42 

Eva, 32 år, har 2 barn 1 respektive 3 år gamla och är nu åter gravid. Hennes make har sagt att 

hon bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa, eftersom influensan enligt Folkhälsomyndigheten 

nu har kommit till Sverige. Eva har aldrig själv haft influensa och är tveksam. Hon söker nu 

dig som primärvårdsläkare och ber om råd.  

 

Vilket av nedanstående svar är mest adekvat? 

 

a. Avstå vaccination – risk för fosterskador 

b. Avstå vaccination – tidig behandling med Tamiflu vid influensasymtom 

c. Rekommendera vaccination – ökad risk för svår sjukdom p.g.a. graviditet 

d. Rekommendera vaccination för att undvika smitta till hennes två barn 

 

 

 

Fråga 43  

Erik, 25-årig man, söker akut på vårdcentralen då han har skav och irritation i sitt högra öga 

och i morse även var kladdig i detta öga. Använder kontaktlinser, men har inte på dem nu. I 

status finner du Visus med egna (gamla) glas Höger 0,6 Vänster 0,8. I höger öga se en måttlig 

ciliär injektion kornea (se bild). 

 

 

 

 

Vilken av nedanstående åtgärder på vårdcentralen är lämpligast? 

 

a. Ger smörjande droppar vid behov 

b. Akutremiss till ögonkliniken 

c. Sätter direkt in antibiotikasalva var tredje timme 

d. Exspektans 
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Fråga 44 

En 75-årig kvinna med en känd tablettbehandlad hypertoni inkommer med ambulans p.g.a 

plötsligt debuterande svaghet i båda benen. Vid somatisk undersökning finner du en 

regelbunden hjärtrytm, blodtryck 140/90, inga blåsljud över hjärta eller halskärl. I 

neurologstatus finner du en parapares med slapp muskeltonus, areflexi samt en dissocierad 

(selektiv) känselnedsättning för smärta och temperatur i benen. Vid testning av proprioception 

och beröringssensibilitet ses normala svar. Du misstänker en ryggmärgspåverkan. 

 

Vilken diagnos stämmer bäst med patientens anamnes och status? 

 

a. A spinalis anterior infarkt (Adamkiewitz) 

b. Lumbal syringomyeli 

c. Myelopati på grund av vitamin B12 brist 

d. Spinaltumör t ex gliom 

 
 

Fråga 45 

Du jobbar som urolog på mottagningen i Landskrona, och på dagens sista mottagningstid 

kommer Arne 68-årig man som söker för trång förhud, illaluktande sekretion och ett svårläkt 

sår på den lilla del av glans penis som är synlig. Arne har lindrig KOL, hypertoni och är gift. 

 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver det mest korrekta vidare utredningen? 

 

a. Undersöker yttre genitalia, palperar lymfkörtlarna i ljumsken och tar i lokalanestesi en 

stansbiopsi av såret på glans penis 

b. Remitterar för CT thorax/buk/bäcken 

c. Remitterar till hudkliniken med frågeställningen lichen 

d. Tar odling från såret samt STD-prover samt kontrollerar b-glukos 

 

 

Fråga 46 

Lisbeth, 72-årig kvinna, har under det senaste året känt sig allt tröttare, dessutom har hon 

behövt söka akutmottagningen upprepade gånger på grund av njurstensanfall. För en månad 

sedan bröt hon dessutom handleden. Du är AT-läkare på en vårdcentral och har fått följande 

blodprovssvar (referensvärden inom parentes): Hb 116 (117-153), CRP 5 (<3), Leukocyter 

4.5 (3,5-8,8), TSH 3,6 (0,3-4,2), P-Ca 2,63 (2,15-2,50), PTH 13 (1,6-6). 

 

Vilken är den mest sannolika diagnosen? 

 

a. Thyroideaadenom 

b. Binjurebarksinsufficiens 

c. Hyperparathyreoidism 

d. Prolaktinom 
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Fråga 47 

En 70-årig kvinna med känt Waranbehandlat förmaksflimmer söker akutmottagningen efter 

att idag ha fått ett snabbt övergående plötsligt synbortfall i vänster öga. CT hjärna u.a. Du 

auskulterar blåsljud över båda carotiderna.  

 

Vilken åtgärd är mest adekvat?  

 

a. Poliklinisk remiss till ögonmottagningen  

b. MR hjärna  

c. Duplex undersökning av carotider  

d. Kardiolog konsult  

 

 

Fråga 48 

I en handbollsmatch har en av spelarna luxerat sitt högra långfinger i PIP-leden. 

 

Vilket av nedanstående påståenden är mest rätt? 

 

a. Fingret kan vara brutet och man bör inte försöka reponera det innan röntgen 

b. Man kan ha besvär i några veckor i ett finger som varit skadat i PIP-leden. 

c. Vid en reposition ska man applicera ett fast ryck i längsriktningen, medan man håller över 

PIP-leden 

d. PIP luxation behandlas med 2-fingerförband i 10 dagar 

 

 

Fråga 49 

Hur länge bör en odislocerad metakarpalfraktur vara gipsad/fixerad? 

 

a. 3-4 veckor 

b. Gips ej nödvändigt, 2 finger förband 3v 

c. 2 veckor 

d. 5 veckor 

 

 

Fråga 50 

Små barn brukar få buffrad glukoslösning i samband med kirurgiska ingrepp.  

 

Hur mycket glukos innehåller en buffrad 2,5-procentig glukoslösning?  

 

a. 0,025 mg/ml  

b. 0,25 mg/ml  

c. 2,5 mg/ml  

d. 25 mg/ml 
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Fråga 51 

Cordarone är ett typiskt använt klass III-preparat som är sannolikt det effektivaste 

antiarytmikum vi har men begränsas i användning p.g.a mycket biverkningar.  

 

Vilket organ är det vanligaste drabbade av cordaronebiverkningar?  

 

a. Njuren  

b. Levern  

c. Lungorna  

d. Tyroidea  

 

 

 

Fråga 52 

En 24-årig kvinna har vid koloskopi befunnits ha en utbredd Crohn-kolit. MR enterografi 

har utfallit normalt.  

 

Vilken långtidsbehandling förordar du?  

  

a. Azatioprin  

b. 5-ASA  

c. Metronidazol  

d. Cyklosporin  

 

 

 

Fråga 53 

Peter, 39-årig man 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 
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Fråga 54 

Vilken är den största riskfaktorn för kolorektal cancer vid ulcerös kolit?  

  

a. Rökning  

b. Primär skleroserande cholangit  

c. Att farmor hade kolorektal cancer  

d. Kvinnligt kön  

 

 

 

Fråga 55 

Viktor är en 19-årig man, med insulinberoende diabetes, som har varit på fotbollsträning och 

på väg hem cyklat omkull. Vittnen på plats har uppgett att han inte hade cykelhjälm och 

först var medvetslös i några minuter, men när ambulansen anlände en liten stund senare var 

han vid medvetande igen. Viktor kommer nu in på akutmottagningen, där du arbetar som 

AT-läkare. Status:  

• fri, trachea i medellinjen  

• vesikulära andningsljud. Andningsfrekvens 16/min. SpO2 98 % på syrgas 5 l/min 

på mask 

• blodtryck 150/90. Puls välfylld i a. radialis, 95/min. Pat har två venösa infarter 

• oklar, svarar inte adekvat på frågor, sluddrigt tal. Rör armar och ben symmetriskt. 

B-Glc 5,1 mM 

• sårskada till höger på skalpen temporoparietalt  

 

Patienten sjunker på akutrummet snabbt i medvetandegrad och blir medvetslös. Vid 

central smärtstimulering böjer han höger arm och lyfter den mot ansiktet. 

 

Vilken RLS-grad har patienten?  

 

a. RLS 4  

b. RLS 3  

c. RLS 5  

d. RLS 6  
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Fråga 56 

Vad gäller för det arteriella blodtrycket?  

 

a. En smal, spetsig tryckkurva talar ofta för grav hypovolemi  

b. Medelartärtrycken centralt och perifert är i stort sett lika  

c. I samband med inandning under pågående respiratorbehandling, eller ventilation 

med mask och blåsa, stiger artärtrycket måttligt  

d. Medelartärtrycket motsvarar ungefär en tredjedel av skillnaden mellan diastoliskt 

och systoliskt tryck  

 

 

 

Fråga 57 

Du tjänstgör som sommarvikarie på en vårdcentral i Norrland. Du får en patient med en 

odislocerad diafysär fraktur i metakarpalben 2. Du skall nu gipsa handen i ”safe position”. 

 

Vilket alternativ beskriver bäst ”safe position” i handen? 

 

a. Flekterade MP-leder, extenderade IP-leder 

b. Flekterade MP-leder, flekterade IP-leder 

c. Extenderade MP-leder, extenderade IP-leder 

d. Extenderade MP-leder, flekterade IP-leder 

  

 

 

Fråga 58 

42-årig kvinna inkommer på påskdagen efter att ha insjuknat akut med kraftiga buksmärtor i 

samband med intag av påskbuffé. Hon vrider sig på britsen, ömmar under höger arcus. 

Blodprover är samtliga normala och hon blir helt välmående efter injektion av 75 mg 

Diklofenak intramuskulärt. Två dagar senare kommer hon tillbaka med samma typ av smärta, 

inte lika intensiv men mer ihållande. Hon har nu feber, CRP är 132 och LPK 15.3 och du 

misstänker cholecystit.  

 

Vilken är den mest adekvata behandlingen av akut cholecystit? 

 

a. Konservativ behandling med fasta och elektiv cholecystektomi om 6-8 veckor. 

b. Konservativ behandling med antibiotika och elektiv cholecystektomi om 6-8 veckor 

c. Akut operation med cholecystektomi 

d. Avlastning med cholecytostomi och sedan elektiv cholecystektomi inom 6-8 veckor 
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Fråga 59 

Du jobbar som ensam jour på akutmottagningen när sköterskan påkallar din uppmärksamhet 

då en patient söker p.g.a. synligt blod i urinen.  

 

Vilket alternativ beskriver bäst det första som omhändertagande läkare bör göra respektive 

vad läkaren bör be sjuksköterskan göra? 

 

a. Läsa journalen och be sköterskan sätta KAD 14Ch 

b. Bedöma patientens kliniska status samt graden av hematuri genom att själv granska 

urinprovet samt be sköterskan kontrollera NEWS och residualurin 

c. Ta anamnes (inklusive frågor om aktuella mediciner och tidigare sjukdomar) och be 

sköterskan kontrollera en urinsticka 

d. Fortsätta arbeta med prioriterade fall och be sköterskan hänvisa patienten till väntrummet 

p.g.a. den långa väntetiden 

 

 

Fråga 60 

En 69-årig man söker vårdcentralen för tremor i höger hand. Han behandlas sedan tidigare 

med TrombylR (ASA), Simvastatin och Enalapril sedan en liten hjärtinfarkt för två år sedan, 

han har inga symptom på angina eller hjärtsvikt. Tremorn är långsam och grovvågig, den 

förekommer i vila och posturalt. Han har också börjat få problem att skriva med handen på så 

sätt att handstilen har blivit mindre och svårläslig.  

 

Vilken behandling kan förväntas ha bäst effekt på patientens tremor? 

 

a. Gabapentin 

b. Inderal® (propranolol) 

c. Sinemet® (levodopa + karbidopa) 

d. Stesolid® (diazepam) 

 

 

Fråga 61 

En 24-årig man har haft besvärande rethosta och huvudvärk sedan 1 vecka. Har behandlats 

med penicillin V i 4 dagar utan effekt. Status: Normala vitalparametrar. Lungor auskulteras 

u.a. Temp 38_C. Lab: SR 80 mm, CRP 68 mg/L, B-leukocyter 7,0×109/L Röntgen pulm: 

Spridda diffusa glesa infiltrat bilateralt.  

 

Vilken av nedanstående farmakologiska behandlingar är lämpligast nu? 

 

a. Avsluta PcV och ge amoxicillin 

b. Avsluta PcV och ge doxycyklin (Doxyferm®) per os 

c. Avsluta PcV och ge hostmedicin 

d. Ge bensyl-penicillin iv 
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Fråga 62 

En sen höstkväll i november träffar du Kalle, 6-årig pojke, på barnakuten. Han hade en 

förkylning för ca tre veckor sedan och har sedan dess varit tröttare än vanlig. Föräldrarna har 

de senaste tre dagarna noterat att Kalle fått väldigt många blåmärken på kroppen, men de har 

inte sett att han har slagit sig. Vid undersökning ser du en något blek, och kanske lite trött 

kille. Du noterar att han har hematom på samtliga extremiteter, bål och kind. Du ordinerar 

blodstatus som visar Hb 75, vita 39 och trombocyter 20.  

 

Vilken diagnos är troligast? 

 

a. Leukemi 

b. Idiopatisk trombocytopen purpura 

c. Barnmisshandel 

d. Hemofili 

 

 

Fråga 63 

På en vårdcentral i Blekinge har du träffat en 38-årig man som fått ett recidiv i egentlig 

depression av måttlig grad. Han har blivit insatt på Sertralin® (sertralin) 50 mg, 1 tablett på 

morgonen, med planerad dubblering av denna dos efter en vecka. Patienten ringer på din 

telefontid redan tre dagar efter påbörjad behandling och är bekymrad över ytterligare stegrad 

morgonångest efter insättning av Sertralin. Han är gift, har tre barn och arbetar som lärare i 

grundskolan. Inga tidigare missbruksproblem.  

 

Vilket preparat är lämpligast att lägga till omgående? 

 

a. Lyrica® (pregabalin) 

b. Nitrazepam® (nitrazepam) 

c. Seroquel® (quetiapin) 

d. Oxascand® (oxazepam) 

 

 

Fråga 64 

Felicia, 10 månader gammal flicka, har kräkts ymnigt och har haft stora lösa avföringar ca 10-

15 gånger per dag i 3 dagar. Hon har blivit allt tröttare, men trots det är hon väldigt törstig och 

skriker så fort någon närmar sig vattenkranen.  

 

Vilken typ av dehydrering bör man i första hand misstänka? 

 

a. Isoton dehydrering 

b. Hypoton dehydrering 

c. Hyperton dehydrering 

d. Normoton dehydrering 
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Fråga 65 

Johan, 28-årig man kom hem igår från 2 veckors semester i Indien. Insjuknade på planet hem 

med buksmärtor och direkt efter hemkomst frekventa, vattentunna diarréer. Johan söker 

vårdcentral efter 3 dagar då symtomen snarast tilltagit. Han har noterat lite misstänkt blod i 

avföringen. Du ordinerar följande faecesprover: allmän odling, PCR för EHEC, PCR och 

direktmikroskopi för cystor och maskägg, PCR för norovirus.  

 

Vilket av följande laboratoriesvar bör föranleda insättande av antibiotika? 

 

a. Campylobacter jejunii 

b. EHEC 

c. Entamoeba dispar 

d. Shigella sonnei 

 

 

 

Fråga 66 

Vid halvsidig avskärning av ryggmärgen, ett s k Brown-Sequard syndrom, uppkommer ett 

antal motoriska och sensoriska bortfallssymtom i höjd med skadenivån, men givetvis också 

distalt om skadenivån.  

 

Vilket symptom överenstämmer bäst med en skada på funiculus lateralis vid en halvsidig 

ryggmärgsskada? 

 

a. Kontralateral förlust av smärt- och temperatursinne nedom skadenivån 

b. Ipsilateral förlust av smärt- och temperatursinne nedom skadenivån 

c. Ipsilateral förlust av vibrationskänsel och 2-punktsdiskrimination nedom skadenivån 

d. Ipsilateral förlust av alla känselkvaliteter nedom skadenivån 

 

 

 

Fråga 67 

En 74-årig tidigare väsentligen frisk kvinna har fallit på över en mattkant i hemmet och 

inkommer till akutmottagningen med smärtor från höger lår och höft. Vid undersökning finner 

du ett normalställt ben men det gör ordentligt ont i ljumsken när du manipulerar benet. Du 

misstänker höftfraktur. Vitalparametrar är normala. Hb är 102 men övriga prover är normala. 

Röntgen visar en odislocerad cervikal femurfraktur.  

 

Vilken av nedanståendebehandlingar är då mest rätt för denna patient? 

 

a. Total höftledsplastik 

b. Halvplastik i höftleden 

c. Osteosyntes med collumspik/-skruv och sidoplatta 

d. Osteosyntes med 2 st collumspikar 
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Fråga 68 

Till akutmottagningen kommer Sara 42-årig kvinna med 39,7°C feber, vänstersidig 

flanksmärta, andningsfrekvens 25, puls 113, BT 135/79, Sa02 98%. Hon rör sig oroligt på 

britsen.  

 

Vilket av nedanstående alternativ beskriver den mest korrekta vidare 

utredningen och behandlingen? 

 

a. NSAID, hemgång, uppföljande CT urinvägar för att verifiera stenavgång 

b. Sepsisbehandling, urin- och blododlingar, och rutinblodbiokemi. Akut remiss CT 

urinvägar, inläggning och ev. avlastning av njuren 

c. Urinsticka och vid positivt utfall inläggning på infektionsavdelning med antibiotika 

d. Urinodling, inläggning på urologavdelning, antibiotika på avdelningen 

och CT urografi påföljande morgon. 

 

 

 

Fråga 69 

Din patient på kirurgavdelningen har postoperativt drabbats av en abscess i fossa Douglasi. 

 

Vilket av nedanstående alternativ är bäst för att bekräfta en sådan abscess kliniskt? 

 

a. Bukpalpation 

b. Inspektion av såret (under det postoperativa förbandet) 

c. Palpation per rektum 

d. Palpation i axillerna bilateralt 

 

 

 

Fråga 70 

Om du misstänker att en patient lider av primär hyperparathyroidism skickar du en remiss till 

endokrinkirurgen.  

 

Vilket alternativ anger bäst de undersökningar som patienten bör genomgå innan besöket 

där? 

 

a. Ultraljud thyroidea och MR thyroidea 

b. Ultraljud thyroidea och thyroideascintigrafi 

c. MR-thyroidea och CT thyroidea 

d. CT thyroidea och thyroideascintigrafi 
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Fråga 71 

En 76-årig kvinna behandlas för hypertoni och typ 2 diabetes. Hon har 10 år tidigare opererats 

med en högersidig höftprotes. Sedan dess har hon en bestående högersidig bensvullnad. Sedan 

6 månader tillbaka har hon utvecklat ett utbrett sår över mediala malleolen.  

 

Vilken är den mest sannolika förklaringen till såret?  

 

a. Trycksår sekundärt till diabetes-neuropati  

b. Perifer arteriell kärlsjukdom i nedre extremiteten  

c. Venös insufficiens  

d. Lymfödem 

 

 

 
Fråga 72 

Antabus är ett av de läkemedel som rekommenderas vid alkoholberoende. Du ska informera 

din patient på vårdcentralen om behandlingen.  

 

Vilket av följande tillstånd kan vara en kontraindikation för Antabus-behandling? 

 

a. Depression med suicidtankar 

b. Opioidkrävande smärta 

c. Instabil angina 

d. Polyneuropati 

 

 

 

Fråga 73 

Vilket påstående stämmer bäst vid operation för Graves tyreotoxikos?  

  

a. Idag sker operation med subtotal tyreoidektomi  

b. Patienterna opereras oftast utan förbehandling med tyreostatika  

c. Patienten kan drabbas av övergående hypokalcemi  

d. Permanent recurrenspåverkan förekommer inte idag då man i samband med operation 

kontinuerligt monitorerar nervledningshastigheten   
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Fråga 74 

Vilken är den förväntade lungfunktionsnedsättningen hos en patient med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom – KOL ?  

  

a. Ökad TLC och RV, minskad FEV1 och FEV%  

b. Minskad TLC och RV, ökad FEV1 och FEV%  

c. Normal TLC och RV, ökad FEV1 och FEV%  

d. Minskad TLC och RV, minskad FEV1 och FEV%  

 

 

 

Fråga 75 

Du remitterar en 60 årig man med prostatacancer som besväras av dyspné för 

ekokardiografisk undersökning. I utlåtandet står det: ”Normalstor vänsterkammare med 

väsentligen normal ejektionsfraktion – LVEF 50%. Lätt dilaterad och tryckbelastad 

högerkammare med lätt nedsatt funktion – RVEF 40%. Ökat tryck i lungkretsloppet med 

skattat systoliskt PA-tryck 60 mmHg och ökat CVP. Härutöver en lindrig aortaklaff-

insufficiens och en lindrig mitralisinsufficiens”.  

 

Vilken av nedanstående är troligast som förklaring till patientens dyspné?  

  

a. Högerkammarsvikt och pulmonell hypertension  

b. Vänsterkammarsvikt  

c. Aortaklaffinsufficiensen  

d. Högerkammarsvikt – till följd av vänsterkammarsvikt  

 

 

 

Fråga 76 

En sedan tidigare helt frisk och symtomfri 77-årig man har opererats för en okomplicerad 

cervikal höftfraktur. Han är nu utskrivningsklar och har postoperativt efter kateterdragning 

kissat 400 ml, men har 214 ml residuralurin.  

 

Vilken handläggning är mest lämplig vad gäller vattenkastningen?  

 

a. Rektalpalpation och nytt miktionsförsök. Därefter ny kontroll av residuralurin 

b. Lära patienten RIK (Ren Intermittent Kateterisering) 

c. Förskriva alfareduktashämmare (Finasterid)  

d. KAD, utskrivning till hemmet och remiss till distriktsläkare med kateteravvecklingsförsök 

om en vecka 
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Fråga 77 

Jocke (man) vårdas på en avgiftningsavdelning och genomgår abstinensbehandling p.g.a. ett 

heroinberoende. När han lades in har han varit helt adekvat. Du är jour och tillkallas ett par 

dygn in i vårdförloppet då patienten upplevs ”förvirrad” och har ”sett syner” på avdelningen. 

När du kommer till avdelningen går han oroligt omkring på avdelningen, känner på alla dörrar 

och säger att ”nu kommer de snart” och att ”myndigheterna måste få veta”.  

 

Vilket tillstånd är den mest sannolika förklaringen till tillståndet? 

 

a. Bensodiazepinabstinens 

b. Opioidabstinens 

c. Intoxikation med bensodiazepiner 

d. För hög dos av ordinerade opioider 

 

 

 

Fråga 78 

Du blir uppringd av en barnmorska på förlossningsavdelningen om ett 10 timmar gammalt 

barn som du undersökt en timme tidigare. Barnet hade då en andningsfrekvens på cirka 50 

och en temperatur på 38 grader. Svaret på CRP som du ordinerade har nu kommit och är 34. 

Du misstänker att barnet har en infektion och vill lägga in barnet på Neonatalavdelningen och 

påbörja behandling med antibiotika.  

 

Vilken behandling ska du välja? 

 

a. Cefotaxim 

b. Ampicillin 

c. Bensylpencillin och aminoglykosid 

d. Meropenem 

 

 

Fråga 79 

Morfar Kalle har två barnbarn – syskonen Oskar och Lisa, 4 respektive 2 år gamla. Nu har 

Oskar som första barnbarn fått varicellae (vattkoppor) och Kalle ombeds att passa barnen när 

föräldrarna jobbar. Han tvekar dock, eftersom han har hört att han kan drabbas av bältros om 

han träffar barn med varicellae. Kalle är säker på att han själv haft varicellae som barn, men 

har aldrig haft bältros.  

 

Vilket av följande påståenden är korrekt? 

 

a. Lisa kan insjukna i herpes zoster 

b. Lisa kan insjukna i varicellae 

c. Kalle kan bli smittbärare och smitta sin fru som då får bältros 

d. Kalle kan insjukna i varicellae 
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Fråga 80 

En 75-årig kvinna insjuknar akut med en vänstersidig hemipares samt dubbelseende. 

Neurologstatus på akuten visar att hon har en oculomotoriuspares på höger sida samt en 

vänstersidig hemipares med Babinskis tecken positivt på vänster sida. Hon bedöms ha fått en 

stroke.  

 

I vilken av nedanstående lokalisationer är patientens stroke mest sannolikt belägen? 

 

a. Till höger i medulla oblongata 

b. Till höger i mesencefalon 

c. Till vänster i mesencefalon 

d. Till höger i pons 

 

 
 

Fråga 81 

På din avdelning vårdas en hjärt- och kärlsjuk 69 årig man som inkommit akut p.g.a. ikterus. 

Han har relativt gott allmäntillstånd. CT buk med intravenös och peroral kontrast visar tumör i 

caput pancreatis, 2 levermetastaser perifert i segment 7 respektive 8 och ”double duct sign”.  

 

Vilken är den mest sannolika förklaringen till patientens ikterus? 

 

a. Levermetastaserna komprimerar intrahepatiska gallgångar 

b. Levermetastaserna komprimerar ductus hepaticus communis 

c. Pankreastumören komprimerar ductus choledochus 

d. Pankreastumören komprimerar duodenum 

 

 

 

Fråga 82 

Vid akut astma bör man oftast analysera arteriella blodgaser.  

 

Vilket av nedanstående fynd är då allvarligast, och betyder att man ska ringa 

intensivvårdsjouren?  

  

a. Normalt PO2 och lågt PCO2  

b. Lågt PO2 och normalt-högt PCO2  

c. Lågt PO2 och lågt PCO2 

d. Normalt PO2 och högt PCO2 
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Fråga 83 

Behandlingen av venös tromboembolism (VTE) syftar till att trombosen skall lösas upp. 

De läkemedel som vi vanligen använder idag är warfarin och lågmolekylärt heparin.  

 

Vilket alternativ är rätt avseende warfarins verkningsmekanism?  

  

a. Verkningsmekanismen för warfarin är att hämma FVII, FII  

b. Verkningsmekanismen för warfarin är att hämma FVII, FII, FIX  

c. Verkningsmekanismen för warfarin är att hämma FVII, FII, FIX, FX, protein C och S  

d. Verkningsmekanismen för warfarin är att hämma FVII, FII protein C och S  

 

 

 

Fråga 84 

Patienten har bilaterala hiluslymfom på lungröntgen och blodproverna visar 

hypercalcemi.  

 

Vilken sjukdom misstänker du i första hand?  

 

a. Allergisk alveolit  

b. Tuberkulos  

c. Sarkoidos  

d. Lymfom  

 

 

 

Fråga 85 

Du träffar en psykotisk patient på en psykiatrisk akutmottagning och vill ta reda på om 

psykosen kan vara utlöst av droger eller om den har annan orsak.  

 

Vilka droger kan typiskt ge psykossymptom i intoxikationsfas? 

 

a. Cannabis och kokain 

b. Heroin och amfetamin 

c. Bensodiazepiner och heroin 

d. Alkohol och cannabis 
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Fråga 86 

Andrea, 7 månader gammal flicka, har besvär med hosta och pip i luftrören på nätterna när 

hon är förkyld. Mellan infektionerna blir hon hostig och pipig när hon skrattar och vid kontakt 

med tobaksrök.  

 

Vilken behandling bör hon behandlas med? 

 

a. Airomir (Salbutamol) spray morgon och kväll samt vid behov 

b. Flutide (Fluticason) spray morgon och kväll samt Airomir vid behov 

c. Flutide spray morgon och kväll och Singulair (Montelukast) dosgranulat 1 gång dagligen 

d. Seretide (fluticason och salmeterol) spray morgon och kväll 

 

 

 

Fråga 87 

En 59 årig kvinna har genomgått en planerad total tyroidektomi pga symtomgivande godartad 

knölstruma.  

 

Vilket av nedanstående alternativ anger de vanligaste komplikationer efter denna operation? 

 

a. Blödning, smärta och djup ventrombos 

b. Blödning, oftalmopati och hypokalcemi 

c. Blödning, n. laryngeus recurrens pares och hypokalcemi 

d. Blödning, n. laryngeus recurrens pares och djup ventrombos 

 

 

 

Fråga 88 

Vid en förstagångspancreatit bör man ordinera vätska, syrgas, KAD och smärtlindring. 

 

Vilket av följande alternativ bör man också prioritera och varför? 

 

a. Ordinera antibiotika eftersom det ofta finns ett bakteriellt agens 

b. Beställa en CT för att utesluta pseudocysta 

c. Göra ultraljud för att utesluta gallstensgenes 

d. Övervaka vitalparametrar, diures och syrgassaturation för att avgöra effekt av behandling 
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Fråga 89 

En 24-årig kvinna har vid koloskopi befunnits ha en utbredd Crohn-kolit. MR enterografi 

har utfallit normalt.  

 

Vilken långtidsbehandling förordar du?  

 

a. Azatioprin  

b. 5-ASA  

c. Metronidazol  

d. Cyklosporin  

 

 

Fråga 90 

Vilken glomerulonefrit är vanligast som orsak till nefrotiskt syndrom hos vuxna ?  

 

a. IgA glomerulonefrit  

b. Post streptokock glomerulonefrit  

c. Membranös glomerulonefrit  

d. SLE-glomerulonefrit (oavsett WHO-klass)  

 

 

Fråga 91 

För att en personlighetssyndrom-diagnos ska kunna ställas krävs att svårigheterna har 

manifesterats redan under barndom eller ungdomstid och att svårigheterna medför ett 

kliniskt signifikant lidande och/eller svårigheter beträffande studier, yrkesliv och/eller 

social interaktion.  

Vilken form av psykopatologi är typisk vid emotionellt instabilt personlighetssyndrom? 

a. Är upptagen av rädsla för att bli kritiserad eller avvisad i sociala situationer 

b. Uppvisar påtaglig osäkerhet och instabilitet i självbild och identitetskänsla 

c. Ter sig udda, excentrisk eller besynnerlig i uppträdande eller yttre framtoning 

d. Är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov 

 

 

Fråga 92 

Vilken av nedanstående patienter kommer sannolikt ha sämst effekt av adrenalin vid 

anafylaxi?  

 

a. Tidigare anafylaxi  

b. Infekterad  

c. Kortisonbehandlad  

d. Hypertonibehandlad med ACE-hämmare och betablockad  
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Fråga 93 

Vilken är den viktigaste faktorn av betydelse för utveckling av mikrovaskulära 

senkomplikationer vid diabetes?  

 

a. Lipidnivån  

b. Blodtrycket  

c. Nivån av blodglukos  

d. Diabetesdurationen  

 

 

 

Fråga 94 

En 67-årig man med diabetes typ 1, presenterar sig kvällstid på akutmottagningen med 

ett akut koronart syndrom utan ST-höjning på EKG (så kallat NSTE-AKS) men är nu 

smärtfri.  

 

Vilken behandling sätter du först in?  

 

a. ASA, Brilique samt arixtra  

b. ASA, Brilique samt heparin  

c. ASA, Brilique samt klexane  

d. ASA, Brilique samt Waran  

 

 

 

Fråga 95 

Litium har ett så kallat ”smalt terapeutiskt intervall”, vilket innebär att generella riktlinjer för 

litiumbehandling anger att serum-koncentrationen ska ligga inom ett bestämt intervall. Man 

ska också informera patienten om risk för allvarliga biverkningar om serumkoncentrationen 

skulle överstiga det terapeutiska intervallet.  

 

Vilka är de vanligaste symtomen vid lindrig till måttlig intoxikation med litium? 

 

a. Feber, förvirring, instabil cirkulation med varierande puls och blodtryck 

b. Hjärtklappning, kvävningskänsla, ångest, svettning, derealisation och depersonalisation 

c. Slöhet, yrsel, ataxi, sluddrigt tal, nystagmus, muskelrigiditet och gastrointestinala symtom 

d. Ångest, svettning, central bröstsmärta och derealisation 
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Fråga 96 

Orsaker till långt QT på EKG inkluderar samtliga nedanstående alternativ utom ett:  

 

a. Hypokalcemi  

b. Hypomagnesemi  

c. Hypermagnesemi  

d. Rheumatisk cardit  

 

 

 

Fråga 97 

Bensodiazepiner är har flera farmakodynamiska effekter, vilka kommer till användning vid 

olika psykiatriska tillstånd. Dessa preparat har också egenskaper, som kan orsaka oönskade 

biverkningar.  

 

Vilka farmakodynamiska effekter hos bensodiazepiner ligger till grund för de önskade 

behandlingseffekterna? 

 

a. Anxiolytisk, antidepressiv och dissociativ 

b. Anxiolytisk, antiemetisk och antikonvulsiv 

c. Anxiolytisk, antikonvulsiv och hypnotisk 

d. Anxiolytisk, dissociativ och kataplektisk 

 

 
Fråga 98 

Du remitterar en 30-årig maratonlöpare med bröstobehag och en känsla av att ”det inte 

riktigt stämmer” den senaste veckan för ekokardiografisk undersökning. Vilo-EKG är 

normalt förutom generellt något låga R-amplituder. I utlåtandet på ekokardiografin står 

det:  

  

”Normalstor vänsterkammare med gränsökad myokardtjocklek i septum – 13 mm – och 

regionalt antydd hypokinesi lateralt, dock globalt väsentligen bevarad 

vänsterkammarejektionsfraktion – LVEF 50%. Lindrig mitralisklaffinsufficiens. Måttlig 

tricuspidalisinsufficiens indikerande normalt tryck i lungkretsloppet. Måttlig mängd 

perikardvätska lateralt och posteriort kring vänster kammare – ingen hemodynamisk 

påverkan på högersidiga hjärtrum” 

 

Vilken av nedanstående är troligast som förklaring till patientens bröstobehag?  

  

a. Perimyokardit  

b. Vänsterkammarhypertrofi  

c. Klaffläckage – tricuspidalisinsufficiens  

d. Vänsterkammarsvikt  
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Fråga 99 

Vad visar denna blodgas?  

 

pO2  pCO2  pH  BE  

7,4  7,2  7,25  +3  

  
a. Metabol acidos med respiratorisk kompensation  

b. Respiratorisk insufficiens med hypoxi kombinerat med metabol acidos  

c. Metabol acidos utan respiratorisk kompensation  

d. Respiratorisk insufficiens med ej kompenserad respiratorisk acidos  

  

 

 
Fråga 100 

Vilket av nedanstående laboratorieprov ger den väsentligaste prognostiska informationen 

vid akut leversvikt?  

  

a. PK (INR) 

b. Bilirubin  

c. ALAT  

d. Albumin  

 


