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Eksamensvejledning 
Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen er i 
overensstemmelse med fagets terminologi. 
 
Praktiske forhold 
Elektricitet (lysnet, elementer) stilles ikke til disposition. 
Millimeterpapir udleveres efter anmodning. 
 
Du skal besvare alle opgaver og alle underspørgsmål. 
Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 
 
Tilladte hjælpemidler 
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk regnemaskine. 
Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med indlagte formler og oplysninger, der 
bruges i undervisningen.  
 
 
 

MED RETTEVEJLEDNING 
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Opgave 01 
 
Gastroenterologi 
31-årig tidligere rask kvinde (ryger 20 cigaretter dagligt) henvises til ambulant udredning 

på sygehus af egen læge i på grund af 5 ugers tynde afføringer (6-8 gange dagligt). Nogle 

gange er der blod i afføringen. Patienten har været i Tyrkiet for knap 3 måneder siden. 

Patienten klager også over nogle relativt nytilkomne iriitative gener ved øjnene. 

 

 

1.  
Angiv de umiddelbare vigtigste diagnostiske muligheder i en prioriteret form? 

 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller colitis ulcerosa) 

 Infektiøs enteritis (rejseanamnese) 

 Kolonpolypper eller cancer (disse årsager er mindre sandsynlige grundet alderen) 

 

 

2. 
Angiv et diagnostisk udredningsprogram. Læg venligst vægt på hvilke parakliniske prøver, 

der vil være relevante og beskriv kort, hvordan de fortolkes. 

 Vægt  

 Blodprøver. Herunder Hb, leukocyt & differentialtælling, trombocyttal, jernstatus 

(jern og ferritin), albumin, normotest, elektrolytter, kreatinin, folat & cobalamin og 

eventuelt sporstoffer (Ca-ion, fosfat, magnesium), CRP (orosomucoid). Ved akut 

opblussen af IBD vil akut fasereaktant (CRP) være forhøjet, hæmoglobin, jern og 

albumin vil ofte være lave (blodtab ved inflammation samt proteintabende 

enteropati i inflammatoriske tarmafsnit, cobalamin kan være lav ved Crohns 

sygdom, og endeligt kan elektrolytter være skæve ved diarretiltand) 

 Fæcesundersøgelse for calprotectin (fæcal calprotectin kan måske have en vis 

diagnostisk værdi sammen med de kliniske diagnostiske kriterier for at 

differentiere mellem inflammatorisk tarmsygdom og funktionel tarmsygdom) 

 Fæcesundersøgelse for tarmpatogene bakterier, Clostridium difficile og orm, æg 

og cyster (før endoskopi og MR) 
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Regnes rettelig ikke for paraklinisk prøve: Koloskopi med biopsitagning 

Regnes rettelig ikke for paraklinisk prøve: Radiologisk undersøgelse, fx MR-skanning 

af tyndtarm 

 
 
3. 
Er der noget i anamnesen, der kan have betydning for symptomerne?. 

 Tobaksrygning kan bidrage til at forværre Crohns sygdom men kan omvendt have 

en gunstig effekt på colitis ulcerosa 

 

 

4. 
På grund af patientens anamnese med langvarige mave-tarmsymptomer og øjengener 

mistænker du en kronisk medicinsk mave-tarmlidelse, som kan give ekstraintestinale 

komplikationer. Beskriv kort de mulige ekstraintestinale komplikations-diagnoser ved 

denne kroniske medicinske mave-tarmlidelelse og angiv samtidigt hvilke andre 

organsystemer, der også kan give ekstraintestinale manifestationer i relation til den 

tarmlidelse, du mistænker.  

Ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom kan patienter få gener fra: 

 Øjne: Iridocyklitis, uveitis, skleritis 

 Led: der kan opstå aksiale og perifere artropatier. I forbindelse med gastroenteritis 

kan patienter udvikle reaktiv artritis (dvs. seronegativ spondylartropati). 

 Hud: erythema nodosum, pyoderma gangraenosum  

 Lever-galdeveje: Skleroserende cholangitis,  

 Blod: Anæmi og thromboemboliske manifestationer 

 

 

5. 
Anfør indikation for behandling med immunmodulerende stoffer (ikke steroider eller 

biologiske lægemidler), som anvendes til inflammatorisk tarmsygdom. Hvad skal specielt 

monitoreres under denne behandling? Har disse præparater en plads i 1. linje-

behandlingen?  
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 Stofferne benyttes ved steroid-dependent inflammatorisk tarmsygdom (og f. eks 

ved recidivprofylakse efter medicinsk induktionsbehandling eller efter kirurgi) og 

omfatter thiopuriner (azathioprin og 6-mercaptopurin) - samt mere sjældent 

methotrexat (kun til Crohns sygdom)  

 Stofferne virker først efter minimum 2-3 måneders behandling, hvorfor de ikke har 

plads i den akutte 1. linje-behandling  

 Præparaterne kan navnlig i starten give anledning til toksisk hepatit eller pancreatit 

samt på et hvilket som helst tidspunkt under kuren desuden til 

knoglemarvssuppression. Af denne grund skal patienterne under hele 

behandlingsforløbet have kontrolleret levertal, pancreas-amylase og 

knoglemarvstal 

 

 

6. 
Din patient har i en uge klaget over tiltagende smerter ved defækation – som vedvarer i 

timer herefter.  

A) Nævn komplikationer, der optræder relativt ofte hos denne slags patienter, og som 

kan forklare generne. 

 Perianale fistler 

 Anal absces 

 

B) Angiv med disse symptomer kort et udredningsprogram  

 Oftest akut: Anoskopi og palpation (evt. i UA) 

 Oftest subakut/elektivt: Transrektal ultralydsscanning og/eller MR-fistulografi (en 

CT-scanning verificerer kun absces men visualiserer ikke fistler) 

 

 
7.  
Hos din patient tages der ved senere undersøgelse tarmbiopsier fra kolon. Angiv 

fortolkning af de to præparater vist nedenfor (Figur 01 og Figur 02) og angiv den 

sandsynlige diagnose.  
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Figur 01 og Figur 02. Histologiske undersøgelser af tarmbiopsi i forskellige forstørrelser  
 

 

 Figur 01 viser typiske Crohn-forandringer med mucosaforandringer, submukøs 

fibrose, transmural fissur, lymfoid hyperplasi samt inflammatorisk infiltrat 

 Figur 02 viser i større forstørrelse granulom i submucosa  

 

 
8. 
Redegør kort for, om de histologiske forandringer (billedet i størst forstørrelse Figur 02) 

altid forefindes ved denne sygdom. 

 Granulomer påvises kun i 1/2-2/3 af tilfældene ved Crohns sygdom 

 
 
9. 
Hvilken behandling ville være hensigtsmæssig til en patient med de beskrevne 

histologiske forandringer i kolon og hvor tyndtarmsundersøgelse har vist normale forhold? 

Skitsér et prioriteret behandlingsprogram i den akutte fase, samt hvilke behandlinger der 

kan bruges på kort versus lang sigt. 

 Ved  Crohn’s  sygdom  vil steroider (evt. biologiske lægemidler) have en plads i den 

akutte behandling. Tillige kan biologiske lægemidler komme på tale i 

vedligeholdelsesbehandlingen.  

 Ved behandling af Crohns sygdom både i aktive faser og i remission er der ingen 

evidens for brug af 5-aminosalicylater (som imidlertid er hjørnesten i behandling af 

colitis ulcerosa).  

 Immunomodulerende stoffer (dvs. azathioprin, 6-mercaptopurin eller evt. methotrexat) 

har plads ved steroiddependens. 

 
 
10. 
Patienten udvikler efter 1 år recidiverende urinvejsinfektioner og klager over pneumaturi.  

A) Angiv den sandsynlige årsag til disse symptomer? 
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 Entero-vesical fisteldannelse 

 

B) Samme komplikation kan afficere andre organer/anatomiske strukturer. Nævn 

hvilke. 

 Entero-entero fistler 

 Entero-cutane fistler 

 Entero-vaginale fistler 

 Retroperitoneale fistler 

 Perianale fistler 

 

 
11. 
Patienten vil i første omgang gerne undgå operation for disse symptomer.  

A) Nævn en nyere medikamentel behandlingsform, som kan komme på tale i den 

beskrevne situation. 

 Biologisk terapi med TNF-α-hæmmere har gunstig effekt ved Crohns sygdom – 

også ved fistler 

  

B) Angiv forholdsregler før administration af denne nyere terapiform for første gang. 

 Screening for hepatitis B samt for tuberkulose (TNF-hæmmerbehandling 

reaktiverer begge virale tilstande (men ikke hepatitis C) 

 Udeluk pågående infektioner 

 Spørg til tidligere allergier 

 

 

12. 
Patienten bliver efter nogen tid akut dårlig med feber og udspilet abdomen og må derfor 

indlægges akut. Du beslutter at rekvirere kirurgisk tilsyn. Kirurgen beslutter sig for akut 

operation. Hvem skal kirurgen informere, og hvad skal han informere om?  

 Samtale med patient (og hvis mulig kontakt til pårørende) 

o Informeret samtykke om forestående operation  

o Risiko for stomi 
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o Risiko for operationsrelaterede komplikationer (blødning, sårruptur, 

betændelser, tarmlæsion, død) 

 Bestille narkosetilsyn, informere om akut operation og at patienten kan risikere 

respiratoriske- og hjerteproblemer; derfor evt. epidural blokade  

 

 

13.  
Angiv indikationer for akut kolektomi ved inflammatorisk tarmsygdom.  

o Medicinsk behandlingsrefraktær fulminant colitis  

o Toksisk megacolon 

o Tarmperforation  

o Massiv blødning 

 
 
14. 
Angiv indikationer for elektiv kolektomi ved inflammatorisk tarmsygdom.  

 Behandlingsrefraktær sygdom 

 Steroid afhængighed 

 Dysplasi/cancer 

 Vedvarende blødning  

 Trombose/iskæmi 

 

 

15. 
På 4. dagen efter operation med tyndtarmsresektion tilkaldes du til patienten. 

Sygeplejersken har måttet skifte abdominalcicatricen flere gange i vagten. Cicatricen er 

bleg og ikke hævet, men der siver klar væske ud af såret. Temperaturen er 37,8 º, CRP 

er 37 mg/L (normalområde <8 mg/L). Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser gør du 

dig, og hvad skal der gøres ved de forskellige tilstande?  

 Fascieruptur (akut operation med eksploration og hvis mulig lukning af fascie) 

 Sårinfektion (overfladisk/dyb) (i denne situation spaltning af sår og evt. sekundær 

suturering eller opheling fra bunden afhængig af forholdene) 
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Opgave 02 
Urologi  
Du arbejder som reservelæge på kirurgisk afdeling og får akut indlagt en 61-årig mand 

med makroskopisk hæmaturi. Han har røget 20 cigaretter om dagen i 30 år men holdt op 

for 5 år siden. Han kan lade vandet, men urinen er kraftigt blodtilblandet. Patienten har 

tidligere fået konstateret forstørret prostata. 

 
 
1. 
Hvad vil du fokusere på i anamnesen i den akutte udredning af patienten? 

 Kendte sygdomme i urinvejene inklusive tidligere operationer 

 Vandladningssymptomer inklusive symptomer på blærebetændelser 

 Traumer 

 Medicin især AK behandling 

 (Træthed, almen ubehag, vægttab og andre cancersuspekte symptomer) 

 

 
2. 
Anfør de mest oplagte kliniske undersøgelser, du vil udføre hos denne patient med 

hæmaturi og forstørret prostata.  

 Palpatoriske udfyldninger og ømhed i abdomen, nyreloger og suprapubisk 

(blæredæmpning) 

 Rektaleksploration og prostata palpation (benign prostata hyperplasi, cancer 

prostatae, prostatastørrelse og konsistens) 

 Undersøgelse af genitalia eksterna 

 (Den dygtige student vil også undersøge for bækkenbundsreflekser) 

 

 
3. 
Anfør de vigtigste urologiske årsager til hæmaturi (anfør mindst 3 årsager) 

 Urinvejsinfektion.  

 Sten i urinvejene 
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 Urinvejstumorer (nyre, ureter, prostata (hos manden), blære, urethra) 

 Traumer 

 (Idiopatisk) 

 
 
4. 
Patienten har gennem nogle år haft tiltagende vandladningsgener, men ikke søgt læge for 

dette, da han ikke synes, det generede væsentligt. Hvilke undersøgelser vil du ordinere i 

forbindelse med udredningen? 

 Urinstix – urindyrkning 

 Hb, S-kreatinin, (da patienten. har vandladningssymptomer er der også indikation 

for måling af PSA) 

 CT- urografi 

 Cystoskopi 

 (Urincytologi er udgået af standardudredningen, men det vil ikke trække fra at 

skrive det) 

 

 
5. 
Udredningen viser ingen sikker årsag til hæmaturien. Der findes en noget forstørret 

prostata. Efter to år synes patienten, at vandladningsproblemerne er tiltaget i form af 

hyppigere vandladning, nycturi og kraftig vandladningstrang, der medfører, at han af og til 

lader vandet i bukserne. Han går til egen læge. Hvorledes kan egen læge yderligere 

uddybe anamnesen? 

 Varighed af symptomer 

 Kortlægning af vandladningssymptomer (den dygtige student vil lave 

symptomsskorings skema (DAN-PSS eller IPSS) og væske- vandladningsskema) 

 Tidligere urinvejsinfektioner og andre sygdomme i urinvejene 

 Yderligere hæmaturi gennem de sidste (2) år 
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6.  
Angiv de mest oplagte parakliniske undersøgelser, du vil bestille hos denne patient med 

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) og forstørret prostata. 

Parakliniske undersøgelser 

 Urinstix 

 S- kreatinin 

 PSA (PSA stiger ikke som følge af rektaleksploration/prostata eksploaration; 

undlades PSA måling pga. nylig palpation vil det regnes for forkert) 

 
 
7. 
Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser vil du gøre dig og begrund kort dine valg? Der 

bedes om en prioriteret rækkefølge, hvor der tages hensyn til den mest sandsynlige taget 

patientens alder i betragtning. 

 Benign prostatahyperplasi (BPH) (argument: alder) 

 Prostatacancer (argument: alder ) 

 Blærecancer (argument: storryger og alder, dog ikke meget hyppig sygdom) 

 Neuromuskulær blæredysfunktion med overaktiv blære (argument: LUTS (Lower 

Urinary Tract Symptoms) 

 Polyuri (argument: natlig polyuri er den vigtigste årsag til nycturi) 

 (Den dygtige student vil også anføre idiopatisk årsag, da mange 

vandladningsforstyrrelser ikke har kendt patogenese (argument: kan altid være en 

mulighed, som ikke kan udelukkes)) 

 
 
8.  
Der er under udredningen fundet en prostata uden cancer-suspekte områder. Patienten er 

generet af sine symptomer og vil gerne behandles. Du beslutter i samråd med patienten at 

forsøge medicinsk behandling for benign prostatahyperplasi (BPH).  

 

A) Begrund kort ud fra patofysiologiske overvejelser den medicinske behandling 

(hvilke kriterier vil du bruge) til lige netop denne patient?  
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B) B) Hvor lang tid skal der gå, før du kan vurdere om behandlingen hjælper?  

BPH 

 A) Alfa-adrenoceptor blokker virker ved at afslappe den glatte muskulatur i 

prostata og virker uanset prostatas størrelse. B) Effekten kan vurderes efter 2-4 

uger 

 A) 5-alfa-reduktasehæmmer virker ved at skrumpe prostata, så effekten indtræder 

langsomt og kan først vurderes efter mindst 6 måneders behandling. B) Effekten 

er bedst ved prostata størrelse over 30-40 ml 

 A) Kombinationsbehandling med alfa-blokker og 5-alfa-reduktasehæmmer virker 

betydelig bedre end enkeltstof behandling, og man kan derfor hos en patient med 

mange generende symptomer og en prostataforstørrelse over 30-40 ml give 

kombinations-behandling 

 

 

9.  
Efter 7 måneder kommer patienten tilbage i almen praksis og fortæller, at 

vandladningsproblemer er blevet værre på trods af den behandling, der blev iværksat. 

PSA er steget  fra  3,7  μg/l.  til  4,5  μg/l  (normalværdi:  alder  <60år:  PSA<  3  μg/l;;  alder  60  -

70år:  PSA<4  μg/l;;  alder  >  70år:  PSA<  5  μg/l).  Bør  dette  have  konsekvens(er)? 

 Ja, det bør have konsekvens: 

o Patienten bør henvises til prostatabiopsi på mistanke om prostatacancer. 

 (Den meget dygtige student vil kontrollere PSA efter en måned før henvisning til 

biopsi) 

 

 
10. 
Udredningen giver ikke anledning til yderligere, og patienten henvises til yderligere 

udredning og eventuel behandling for vandladningsgener hos speciallæge på et sygehus. 

Hvilke yderligere undersøgelser vil speciallægen på sygehuset iværksætte?  

 Ultralyd til vurdering af prostatas størrelse (for at få en bedre vurdering, hvis det 

ikke er gjort i forbindelse med biopsi af prostata) 
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 Med henblik på at diagnosticere eventuel detrusor-overaktivitet og/eller 

infravesical obstruktion udføres miktiografi (urinflow undersøgelse), 

residualurinmåling og urodynamisk undersøgelse med fyldningscystometri og 

simultantan måling af urinflow og trykket i blæren under vandladning 

 

 

11.  
Trykflow undersøgelse hos denne patient viser detrusor overaktivitet under opfyldning og 

under vandladning et højt detrusortryk (111 cm H2O) og lavt maksimalt urinflow (3ml/s). 

Hvordan vil du klinisk/patofysiologisk fortolke disse fund? 

 Detrusor overaktivitet skyldes manglende kontrol af miktionsrefleksen og er ofte 

skyld i symptomerne med urgency og urgency inkontinens. Kan skyldes 

infravesikal obstruktion  

 Det maksimale urinflow er nedsat samtidig med en kraftig forhøjelse af 

detrusortrykket som tegn på svær infravesikal obstruktion 

 
 
12. 
Din patient har som nævnt forværrede vandladningsgener og indlægges efter nogle uger 

akut med kulderystelser og 39,5° i temperatur. Han er varm og tør med puls på 100 og 

blodtryk på 98/70. Sensoriet er let sløret. Han klager over tiltagende besvær med at lade 

vandet og føler sig lidt stakåndet. 

 

Der er ingen specielle fund ved den objektiv undersøgelse bortset fra spredte sonore 

rhonchi over begge lungers bagflader ved lungestetoskopi og ømhed over symfysen. 

Blodprøver viser forhøjet leucocyttal og forhøjeet CRP (C-reaktivt protein). Se-kreatinin er 

normalt.  

 

Beskriv røntgen af thorax (Figur 03) og giv en røntgendiagnose/konklusion.  

 
Figur 03. Røntgen billede af thorax (forfra) 
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 Lungefelter frie uden infitrater eller stase. Centrale kar samt lungekartegning 

normal. Normal hjertestørrelse, frie sini  

 Røntgendiagnose/konklusion: Normalt røntgen af thorax  

 
 
13.  
Hvilke akutte undersøgelser vil du yderligere iværksætte hos denne akutte patient med 

feber, påvirket hæmodynamik og sensorium? 

 Urindyrkning  

 A-punktur 

 Bloddyrkning  

 (evt. trachealsekret) 

 
 
14. 
Hvad ville en sandsynlig diagnose være hos patienten med feber, påvirket hæmodynamik 

og sensorium og de øvrige oplysninger givet i denne opgave og hvilke behandling vil du 

iværksætte i det akutte forløb? 

Diagnose 

 Urosepsis. 

Behandling 

 Aflastende urethralkateter til pose (også med henblik på måling af timediurese) 

 2-stof antibiotikabehandling med bredspektret antibiotika f. eks. Ampicillin 1g x4 

i.v. og gentamycin 5mg/kg x1 i.v. 

 Hvis alvorlig sepsis da understøttende intensiv kredsløbs og 

respirationsbehandling 

 

 
15. 
Nævn mindst 3 indgreb til afhjælpning af infravesikal obstruktion på grund af benign 

prostataforstørrelse 

 Åben transvesikal prostatektomi (TVP) 
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 Transurethral prostatektomi (TURP) 

 Transurethral incision af blærehalsen (TUIP) 

 Laser prostatektomi (Holmium) 

 Transurethral mikrobølgebehandling af prostata (TUMT) 
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Opgave 03 
Kardiologi 
69-årig kvinde, med mangeårig velbehandlet hypertension, indlægges med 

lægeambulance fra hjemmet med 8 timer varende smerter i brystet med udstråling til 

venstre skulder og overarm. Patienten klager også over hviledyspnø. Har de sidste 2 dage 

før indlæggelsen bemærket smerter i brystet under fysisk belastning som ved rengøring og 

trappegang til 2. sal. Smerterne svandt i hvile. Patienten arbejder som deltids taxachauffør 

og ryger 10 cerutter dagligt. 

 

Objektivt er patienten ængstelig og smerteforpint. Er overvægtig og blodtrykket er 

150/90mmHg, pulsen er regelmæssig og omkring 85/min. Respirationsfrekvens ig 

hjertestoskopi er normal. Ved lungesteskopi høres basal stasekrepitation. Patienten er 

subfebril. 

 

 
1. 
Hvad er dine tentative diagnoser? (anfør mindst tre) 

 Akut koronart syndrom/akut myokardieinfarkt/ustabil angina pectoris 

 Dissekerende intratorakaltaortaaneurisme 

 Emboliapulm 

 Hypertensioarterialis 

 Stasis pulmonis 

 Pneumoni 

 Pericarditis 

 Pneumothorax 

 

De første 3 svar (akut koronart syndrom, dissikerendeaortaaneurisme og emboluspulm.) 

bør anføres for acceptabel besvarelse. 
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2. 
Ved ankomsten  til  hospitalet  er  der  straks  optaget  Ekg  (se  Figur  04).  Beskriv  kort  Ekg’et  og  

giv dine diagnoser.  

 

Figur 04. Ekg ved ankomst til hospital 
 

 Ekg er abnormt, med tegn på myokardieiskæmi i form af ST-forandringer 

lokaliseret til forvæggen af venstre ventrikel  

 Der er patologisk Q-tak i præcordialafledninger i V2-V6 

 
 
3. 
Hvordan vil du observere patienten i det akutte forløb? 

 Løbende vurdering af almentilstand (inklusive smerter) 

 Blodtryk, puls og temperatur 

 Hjerterytmen (Ekg-overvågning) 

 Respirationsfrekvens  

 

4. 
Hvilke akutte blodprøver vil du ordinere? 

 B-Hæmoglobin 

 B-Leukocytter 

 B-Trombocytter 

 Blodgasser (Pa O2, PaCO2 og pH) 

 Myokardieiskæmimarkører (CK-MB, P-TnT) 

 P-Creatinin og P-K, P-Na 

 P-C-reaktivt protein (CRP) 

 
 
5. 
Er der andre parakliniske undersøgelser,du vil ordinere? Begrund dine valg. 

 Røntgen af thorax (kan afsløre stase og infiltrat) 

 Ekkokardiografi (kan give anatomiske og funktionelle oplysninger) 
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6.  
Hvad vil du lægge vægt på ved anamneseoptagelse.? 

 Smerteanamnesen (tidspunkt for debut, udvikling, konstante eller i anfald, 

varighed, lokalisation, udstråling og lindring, provokerende faktorer) 

 Ledsagende symptomer (kvalme, svimmelhed, besvimelse og hjertebanken) 

 Dispositioner (tidlig hjertesygdom eller hjertedød i familien) 

 Risikofaktorer (hypertension, diabetes, rygning, lipider, motion, arv) 

 
 
7.  
Blodprøver er normale bortset fra signifikant forhøjet iskæmimarkører og infektionstal. 

Hvilken diagnose er mest sandsynlig på baggrund af anamnesen og det foreliggende Ekg 

(Ekg nr 1) og de anførte blodprøvesvar?  

 ST-elevationsinfarkt (STEMI), lokaliseret til forvæggen i venstre ventrikel  

 

Nævnes blot AMI vil det regnes for utilstrækkeligt 

 
 
8. 

Skitser den primære behandling af denne patient umiddelbart efter ankomsten til hospital 

efter  Ekg’et er taget og analyseret. 

 Sikker intravenøs adgang 

 Morfin i refrakte doser (5- 10 mg) i.v. 

 Evt. AV-blok søges ophævet med atropin 0,5-1 mg i.v.  

 Oxygen på maske eller næsekateter  

 Behandling af evt. udløsende faktorer: anæmi, takykardi, arteriel hypertension 

(anføres denne sidste besvarelse vil det tælle op) 
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9.  
Begrund og skitsér den efterfølgende behandling, som patienten synes bedst egnet til. 

 Patienten er egnet til akut primær PCI 

(PercutanCoronaryAngioplastic) på grund af: 

o Kliniske symptomer forenelige med myokardieiskæmi 

o ST-segment elevation forenelig med myokardieiskæmi 

o Symptomvarighed mindre end 12 timer 

 

 Forbehandling til PCI: 300 mg Acetylsalicylsyre, Clopidogrel 600 mg 

og Heparin 10.000 IE (anføres dette, vil det tælle op).  

 
 
10. 
Dagen efter behandlingen  bliver  patienten  utilpas,  klager  over  ”hård”  hjertebanken.  Der  

måles et systolisk blodtryk på 100 mmHg, pulsen er hurtig og svag. Patienten er vågen. 

Der er optaget Ekg (Figur 05). Hvad viser det? 

 

Figur 05. Ekg hos utilpas patient med hård hjertebanken  
 

 

 Atrieflimren medhurtig uregelmæssig ventrikelfrekvens op til 150/min 

 
 
11.  
Hvordan vil du nu behandle patienten i det akutte forløb? 

 Første behandling er betablokkere  

 Såfremt patienten ikke konverterer, anbefales Cordarone 300 mg i.v. efterfulgt af 

cordarone infusion 

 Ved fortsat atrieflimren, DC-konvertering indenfor 48 timer efter anfaldsstart 

 

At foreslå defibrillering som første behandling af denne patient er en forkert besvarelse  
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12. 

Fire dage efter aktuelle takykardianfald udskrives patienten. Hun har tegn til hjertesvigt, 

men ingen angina pectoris. Venstre ventrikels pumpefunktion bedømt ved ekkokardiografi 

er nedsat (EF omkring 40%). Blodtryk er normalt. P-Glukose er 9 mmol/l, og der er 

hyperkolesterolæmi. Hvilken medicinsk behandling skal patienten have ved udskrivelsen.  

 Tabl. Plavix 75 mg dagl. i 1 år  

 Acetylsalicylsyre 75 mg livslangt 

 Tabl. Selo-Zok (betareceptorblokade) 100 – 200 mg dagligt 

 Tabl. Simvastatin f.eks. 40 mg dagligt 

 ACE-hæmmer livslangt 

 
 

13. 

Nævn de typiske komponenter i rehabiliteringsforløbet hos denne patient. 

 Hjertegymnastik 

 Råd om livsstilsændriger (tobaksafvænning, motion etc.) 

 Kontrol af risikofaktorer (bl.a. diabetes) 

 Diætisk instruktion 

 Muligvis sygeplejesamtale 

 Muligvis psykologhjælp 

 (Ved udskrivelsen anbefales at patienten søger tid hos egen læge) 
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Opgave 04 
Kortsvars opgave 

1.  
Screeninger foretages enten opportunistisk (fx lægen vælger at undersøge en patient for 

højt blodtryk uden der er symptomer på det) eller systematisk (afgrænsede 

befolkningsgrupper tilbydes regelmæssige undersøgelser med bestemte tidsintervaller). 

Nævn hvad der tilbydes af organiserede, systematiske gratis screeninger i Danmark af 

voksenbefolkningen. 

 Cervixcancer screening 

 Mammografiscreening 

 Nævner at tarmkræftscreening er på vej er det OK 

 

 
2.  
Nævn to screeningsmetoder ved cervix cancer screening. 

 HPV-screening  (Genital Human Papillomavirus) 

 Cytologisk screening 

 

 
3.  
Hvad er den primære årsag til at screene for en sygdom eller forstadier til en sygdom? 

 At sikre patienten en bedre prognose 

 

 

 

4. 
Hvad er den primære undersøgelse til at be- eller afkræfte en klinisk mistanke om ileus? 

 Både  ’CT-scanning’    og  ’Røntgen  oversigt  over  abdomen’  kan  anføres. 

 

 

5. 
Nævn 4 årsager til mekanisk ileus. 
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 Adhærancer (tidligere operation) 

 Hernie 

 Volvulus 

 Stenose (cancer, inflammation) 

 Invagination / intussusception 

 Intraluminal obstruktion 

 

 

6. 
I hvilket tarmafsnit optræder volvulus hyppigst hos den voksne patient? 

 Colonsigmoideum 

 

 

7. 
Nævn 3 årsager til paralytisk ileus. Den hyppigste skal nævnes først. 

 Postoperativ paralyse 

 Peritonit (fx: infektiøs, kemisk [perforeret ulcus, kolaskos, etc]) 

 Reflektorisk (abdominale smerter) 

 Metabolsk (uræmi, hypokaliæmi, diabetes, hypothyroidisme) 

 Medikamentel 

 Tarmiskæmi (trombose, emboli) 

 

 

8. 
Nævn 4 objektive tegn / kliniske fund /symptomer, som kan ses hos en patient med 

paralytisk ileus. 

 Afføringsstop 

 Ophør af flatusafgang 

 Ingen tarmlyde (eller meget sparsomme henover flere minutter) 

 Udspilet abdomen 

 Diffuse abdominalsmerter eller abdominalt ubehag 

 Evt. opkastninger/kvalme 
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 Dehydratio 

 Hypokaliæmi 

 Almen svækkelse 

 

 
9. 
Anfør de vigtigste kliniske karakteristika ved akut myeloid leukæmi. 
 Tegn på anæmi (blege slimhinder) 

 Tegn på blødning (i huden i form af petechier /ecchymoser ; i mundhulen)   

 Evt. infektionsfocus 

 AML ses især hos ældre (ALL ses især hos børn) 

 

 

 
10. 
Hvordan er prognosen for patienten med akut myeloid leukæmi?. 

 Prognosen er god for yngre patienter, hvor ca. 50-60 % kan opnå varig remission 

(= helbredelse) 

 Hos ældre (>60 år) er prognosen dårlig, idet kun ca. 10 % opnår helbredelse efter 

intensiv kemoterapi (ca. 20 % i aldersgruppen 61-70 år). Det markante fald i 

overlevelse hos patienter >60 år er betinget dels af tiltagende komorbiditet med 

alderen men også af, at en del ældre har haft forudgående myelodysplastisk 

syndrom, som ikke kan helbredes med intensiv kemoterapi, men kun med 

stamcelletransplantation 

 

 

11. 
Anfør de vigtigste hæmatologiske / biokemiske / cytogenetiske karakteristika ved akut 

myeloid leukæmi.  

 Anæmi og trombocytopeni (marvfortrængning) 

 Leukocyttal oftest forhøjet med blaster i perifert blod (evt. > 100 Mia/L); leukopeni kan 

ses  
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 Ofte forhøjet P-LDH (frisætning fra blasterne)  

 Ofte hyperuricæmi 

 Ofte ses kromosomforandringer i de klonale knoglemarvsceller.  

 

 

12. 
Anfør de hyppigste komplikationer og dødsårsager akut myeloid leukemi. 

 De hyppigste komplikationer og dødsårsager er infektioner og blødninger 

 
 
13. 
Du modtager en urolig og akut påvirket 66-årig kvinde i skadestuen. Hun klager over en 

fornemmelse af luftmangel og trykken i brystet. Du optager Ekg. Beskriv dette Ekg (Figur  

06) 

 

Figur 06. Ekg optagelse hos 66-årig kvinde. 
 

 Normal sinusrytme, inferiort lokaliseret STEMI  

 signifikante elevationer  i ekstremitetsafledninger II og III samt aVF 

 Spejlbilledekonfiguration i ekstremitetsafledningerne I og aVL (måske 

subendokardial iskæmi i forvæggen)  
 

 
 
14.  

.Nævn 2 medikamentelle behandlingsprincipper som primært mindsker symptomer 

(men ikke nødvendigvis bedrer prognosen). 

 Diuretikum symptomforbedrende 

 Digoxin – symptomforbedrende, specielt ved atrieflimmer 
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15. 
Du foretager en helbredsundersøgelse på en 71-årig mand i almen praksis. Patienten føler 

sig rask. Som rutine optager du et Ekg. Beskriv dette Ekg og anfør diagnosen. (Figur 07 )? 

 

Figur 07. Ekg optagelse hos 71-årig mand. 

 1. grads AV-blok  

 
 
16. 
Nævn de tre vigtigste symptomer ved aortastenose. 

 Dyspnø 

 Angina pectoris 

 Nærsynkope/synkope 

 

 

17. 
Nævn mindst 4 årsager til pericarditis  

 Idiopatisk 

 Viral 

 Bakteriel 

 TB 

 Uræmisk 

 Rheumatiskesygdomme ( f.eks. Systemisk lupus erythematosus, 

Rheumatoidarthrit). 

 Hypothyreose 

 Malignitet (f. eks.lungecancer, mammacancer, lymfom og metastaser) 

 AMI 

 Mykotisk/parasitær 

 (Følger efter perikardiotomi) 
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18. 
I hvilken dybde i forhold til hudens/underhudens histologiske lag tages henholdsvis et 

delhudstransplantat og et fuldhudstransplantat 

Delthudstransplantat:  

o I dermis 

Fuldhudstransplantat  

o Ved dermis' profunde afgrænsning 

 

 

19. 
I hvilken alder opereres børn for henholdsvis læbespalte og isoleret ganespalte 

 Læbespalte: I 8-9 ugers alderen  

 Ganespalte: I 18-20 måneders alderen 

  

 

20. 
Hvilken faktor er vigtigst for at afgøre den afstand et malignt melanom skal excideres i?  

 Tykkelsen af melanomet (målt i mm) er den vigtigste faktor 
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Opgave 01 

 

Kardiologi 

35-årig mand er bragt til skadestuen af ven, som har forladt sygehuset før forvagten tilser 
patienten. Han er tidligere kendt med intravenøst misbrug, men har ifølge elektronisk 
journal kun intermitterende indlagt på hospital indenfor de sidste 3 år. Han er vågen men 
konfus, varm og svedende. Hans værdier er:  

BT = 145/80 mmHg  

Puls = 118 per minut 

Temperatur = 39.9 °C 

Respirationsfrekvens = 24 per minut  

 

 

1.  

Beskriv hvilke punkter du vil lægge vægt på ved den objektive undersøgelse hos denne 
højfebrile, konfuse patient  

 Undersøge iht principper for ABCD 

 Det er vigtigt at studenten anfører de vigtigste organsystemer, men ikke et krav, at 
de anfører hvad de skal være opmærksomme på af kliniske fund under hvert 
eneste organsystem 

 ±NRS 

 Øjne/Hud/Negle, pupiller, petekkier, Osler knuder, splinters, Janeway læsioner, 
Roth spots, eksantem 

 Otoskopi 

 Cavum oris: rødme/belægninger 

 Hals: lymfonodi, halsvenestase 

 St. p et c: mis-/bilyde, dæmpning 

 Thorax: spider naevi, gynækomasti 

 Abdomen: stetoskopi, udfyldning, defense/smerter/ømhed/smerter  



 Genitalia: rødme, sår, andet 

 Ekstremiteter: motorik, infektion i led/knogler osv, stikmærker, palmart erytem, 
flapping, andet 

 Exploratio rektalis: blod, slim, andet 

 

 

2.  

Hvilke parakliniske undersøgelser skal der foretages i den akutte fase hos denne patient? 

 Lumbalpunktur  

 EKG  

 A-punktur 

 Bloddyrkning (venyler)  

 Leukocytter og differentialtælling, CRP  

 U-stix +DR  

 Rtg. af thorax 

  

Det vil trække ned, hvis der ikke besvares lumbalpunktur, som er obligatorisk hos alle 
febrile, konfuse patienter 

 

 

3.  

Hvad er den indledende behandling, inden du har fået svar på dine undersøgelser hos 
denne patient? 

 Sikre ABC principper (frie luftveje, iltbehandling, iv adgang etc.) 

 Sepsisbehandling med rigelig væske for at stabilisere BT og organperfusion, evt. 
inotropika 

 Ved begyndende respirationsinsufficiens respiratorbehandling.  



 3-stofs antibiotikabehandling (penicillin/cefuroxim + gentamycin + metronidazol) 

 

 

4. 

Det første rtg. af thorax taget i skadestuen i liggende stilling (dårlig billedkvalitet) tolkes 
som bilateral pneumoni. 2 dage senere er patienten klaret væsentligt op og der tages nyt 
røntgen i 2 planer. Nedenfor er kun vist A-P projektion med stående patient (se Figur 01). 

Hvad viser røntgenbilledet? 

 Multiple abscesser med væskespejl (multiple rundinfiltratlignende eller patologiske 
processer kan også gå an som svar)  

 (Normal hjerteskygge) 

 

 

Ved den initiale objektive undersøgelse høres en styrke 2 holosystolisk mislyd hos 
patienten. Der høres sekretraslen i begge lunger. Der ses stikmærker på arm og ben og 
findes hævede lymfekirtler i højre lyske.  

 

 

5. 

Hvordan kommer du videre i din diagnostiske udredning af patienten? 

 Transthorakal og evt. transesofageal ekkokardiografi 

 

 

Dine undersøgelser bekræfter mistanken om infektion.  

 

6. 

Nævn de 3 hyppigste bakterier som ligger til grund for den type infektion som patienten 
har. Hvad er den almindelige betegnelse for denne infektiøse tilstand?  



 Streptokokker,  

 Stafylokokker  

 Enterokokker 

 

Tilstanden betegnes: 

 Endokarditis 

 

 

7. 

Nævn - udover intravenøst misbrug - 3 andre hyppige prædisponerende faktorer til denne 
infektion hos din patient 

 Fremmedlegemer som pacemaker, klapprotese, CVK (og andre fremmedlegmer) 

 Stigende alder med sklerosering af klapper 

 Medfødte/erhvervede hjertefejl som f.eks. klapinsufficiens og ventrikel-septum 
defekt (VSD) 

 

 

8. 

Nævn mindst 3 mulige komplikationer til denne infektion hos patienten og hvordan du vil 
verificere disse 

 Cerebrale embolier (CT/MR-scanning) 

 Abscesser (CT/MR-scanning) 

 Hæmorrhagisk infarkt (CT/MR-scanning) 

 Encefalitis (CT/MR-scanning) 

 Septiske embolier til andre organer (cutis, lunger, nyrer, milt, knogler, øjne osv.) 
(CT/MR-scanning) 

 Klapdestruktion medførende embolier, svær klapinsufficiens og hjerteinsufficiens 
ekkokardiografi,- )(evt. transesofageal ekko)) 



 AV-blok ved aortaklapendokarditis (EKG og ekko) (svaret er ud over det 
sædvanlige og er ikke et krav) 

 

 

Patienten er både klinisk og paraklinisk i bedring men på 2. dagen forværres tilstanden 
igen: 

BT 80/35 mmHg  

Tydelig halsvenestase 

Puls = 122 per minut  

Temperatur = 38.1 °C  

Respirationsfrekvensen = 32 per minut  

 

 

9. 

Hvad er den sandsynligste og værst tænkelige årsag til blodtryksfaldet, og hvad vil du 
foretage dig? 

 Sandsynligvis er der tale om svær klapdestruktion med insufficiens og hjertesvigt 
til følge  

 Akut ekkokardiografi og bookning til operation (handling) 

Det er i orden hvis, studenten svarer svær sepsis, og som følge heraf antibiotikaskift 
(handling) 

 

 

10. 

Bloddyrkningerne viser i alle kolber vækst af gram positive kokker i hobe. Hvilken bakterie 
er der sandsynligvis tale om, og hvordan vil du ændre behandlingsstrategien? 

 Sandsynligvis en stafylokok-infektion  

 Skifte AB til højdosis cefuroxim og fucidin til resistenssvar foreligger 



 

11.  

Hvad  viser  EKG’et  (se EKG nedenfor, Figur 02) hos en anden højfebril patient med en 
nyudviklet holosystolisk mislyd og bradykardi? Hvilken klappatologi er der tale om? 

 3. grads AV-blok (eller AV-dissociation/total AV-blok) 

 Aortaklapsendokarditis med svær insufficiens som følge af destruktion 
(perforation, absces, penetration, løstsiddende klap)  

 



Opgave 02 

 

Gastroenterologi  

Du er forvagt i en akutafdeling. Du modtager en 55 årig kvinde henvist fra vagtlæge. 

Patienten har i de sidste 10 dage haft tiltagende diare, abdominalsmerter og nu feber. Hun 

oplyses at være tidligere rask bortset fra lidt slidgigt. Ved indlæggelse er kvinden: 

Akut påvirket  

Bleg  

Temperatur 38,3 grader C 

BT 95/50 mmHg  

Puls 110 per minut 

 

 

1.  

Anfør mindst 4 tentative diagnoser, begrund dit valg og anfør kort hvilke væsentlige 

anamnestiske oplysninger, objektive fund og parakliniske undersøgelser, der ville kunne 

støtte den enkelte diagnose (pro), hhv. tale imod pågældende diagnose (contra).  

Tag udgangspunkt i ovenstående oplysninger og tilføj andre relevante oplysninger, som du 

ville kunne bruge i differentialdiagnostikken. Dit svar bør gives i korte punkter og meget 

gerne i struktureret skematisk form 

 Ville kunne støtte diagnosen Ville tale imod diagnosen 

 Akut gastroenteritis Diare (eventuelt blodig) 

Feber 

Kendt eksposition (udlandsrejse, 

andre) 

Negative fæcesdyrkninger 

Manglende feber  

Normal biokemi 



Nylig bredspektret antibiotisk 

behandling 

Høj CRP og leukocyttal 

Pseudomembraner ved 

sigmoideoskopi 

 Divertikulitis Anamnese med tidligere anfald 

Smerter, ømhed og udfyldning i 

venstre fossa 

Pus per rectum (sjældent) 

Inflammeret sigmoideum og 

divertikler ved billeddannende 

undersøgelse af abdomen 

Inflammation og pus ved 

divertikler ved endoskopi (udføres 

sjældent i det akutte stadie) 

Normal afføring uden pus 

Normal sigmoideoskopi 

 Inflammatorisk 

tarmsygdom 

Familiær disposition 

Langsom debut 

Eventuelt tidligere anfald 

Blodig diare 

Fund ved sigmoideoskopi 

 

Normal afføring 

Akut debut 

Feber 

Normal CRP 

Normal sigmoideoskopi 

 Tarmiskæmi, 

specielt iskæmisk 

colitis  

Ældre patient 

Kendt hjertekarsygdom/ 

arteriosclerose 

Luft i tarmvæg ved CT scanning 

Sigmoideoskopi: normal rectum 

men bleg eller inflammeret 

slimhinde i sigmoideum og evt. 

oralt herfor 

Høj laktat i blod 

Acidose 

Ung alder 

Upåvirket patient 

Normale tarmlyde 

Normal blod laktat og a-punktur 

Normal CT scanning 

Normal sigmoidesoskopi 



 

 Appendicitis/periap

pendikulær absces 

Ømhed og evt. udfyldning i højre 

fossa (McBurney) 

Peritoneal reaktion 

Rektal eksploration med ømhed 

Positiv UL eller CT scanning af 

abdomen 

Blodprøver kan støtte diagnosen, 

men ikke afkræfte den 

 

Ingen ømhed 

Manglende feber 

Normal CT af abdomen 

Lang anamnese 

 Perforeret hulorgan 

 Ulcus 

gastroduodenale 

Forbrug af NSAID 

Anamnese med ulcus 

Ophævet leverdæmpning 

Ingen tarmlyde, defence 

Akut påvirket patient, ligger stille i 

sengen 

Normal tarmfunktion 

Uømt abdomen 

Bevaret leverdæmpning 

Bevæger sig frit 

Upåvirket 

 Septisk shock Aktuelle vitale parametre 

Høj CRP og leukocyttal 

Påvirket nyrefunktion 

SIRS + tegn til infektion 

Biokemiske tegn på DIC 

Upåvirket patient 

Normale vitale parametre 

Normal vejrtrækning 

Normal CRP og leukocyttal 

 Akut pankreatitis  Stort alkoholforbrug 

Tidligere anfald 

Galdesten (UL) 

Lægemidler: Azathioprin, 

didanosin 

Hypertriglyceridæmi 

Stærke smerter 

Høj S-amylase 

 

Normal CT abdomen 

Gentagne normale normale S-

amylasetal og normale levertal 

og normale infektionstal 

 Ileus  Turvise mavesmerter og hvis 

smerterne ledsages af 

Mave-tarm funktion (men dog 

med diare, - som kan være tegn 



kvalme/opkastninger (ikke oplyst) på ileus) 

Feber (ses sjældent ved ileus, 

men kan forekomme, især ved 

ileus som følge af 

intraabdominal infektion, eller 

ved truet tarm og/eller 

translokation  

 

 

 

2. 

Hvad er den mest sandsynlige diagnose? Begrund kort dit valg 

 Den mest sandsynlige diagnose er sepsis med abdominalt fokus (feber, 

mavesmerter, diare).  

 På grund af sepsis kan der være affektion af flere organsystemer 

 

 

3.  

Hvilke relevante anamnestiske oplysninger mangler du i ovennævnte sygehistorie? 

 Tidligere (gastrointestinale) sygdomme 

 Ekspositioner. Rejser til u-lande, lignende tilfælde blandt spisefæller, nylig 

antibiotisk behandling 

 Disposition til inflammatorisk tarmsygdom 

 Forbrug af lægemidler og naturlægemidler 



 Smerterkarakteristik: Konstante, fluktuerende, karakter, sidelokalisation, lindrende 

og forværrende faktorer 

 Karakter af diarre: Vandig, blodig, slim/pus. Farve, hyppighed (herunder 

døgnvariation)), association til smerte, evt. opkastninger 

 Evt. blodprøvesvar, dyrkningssvar fra primærsektor 

 

 

4. 

Hvilke umiddelbare objektive og parakliniske undersøgelser vil du iværksætte? 

Klinisk objektivt: 

 Abdominalundersøgelse: Ligger patienten stille? abdomens udseende og 

bevægelser ved respiration, tarmlyde, udfyldninger, peritoneal reaktion (lokaliseret 

/ diffus ømhed, defence, direkte og indirekte ømhed og slipømhed), 

rektalexploration, afføringen inspiceres, GU 

 

Paraklinisk:  

 Arteriel blodgasanalyse med laktat, hæmoglobin, kreatinin og elektrolytter, CRP, 

leukocyttal, bloddyrkning, blodsukker, basisk fosfatase, ALAT og bilirubin, 

Graviditetstest (NB: kvinden er 55 år og behøver derfor ikke at nævnes). Blod til 

type og evt. forlig 

 EKG, afføring for tarmpatogene bakterier inkl. clostridium difficile 

 

Billeddiagnostik: 

 Billeddiagnostik: CT (afhængig af lokale forhold vil nogle starte med UL) af 

abdomen, evt. oversigt over abdomen 



 

5. 

Angiv din akutte primærbehandling, som du vil påbegynde, mens du afventer de første 

undersøgelsesresultater 

 Ilt på maske  

 Iv-adgang med henblik på volumenresusitering med krystalloid (isotont 

saltvand/Ringer laktat). Der kan adderes kolloid (Voluven). Ved manglende effekt 

gives inotropisk medicinsk behandling. Med anførte sygehistorie må man formode 

at patienten er i et betydeligt væskeunderskud hvorfor der må forventes at skulle 

give flere liter intravenøst før effekt 

 Starte intravenøs antibiotisk behandling mod abdominalt fokus, dvs. gram negative 

og anaerobe bakterier (ex. cefuroxim og metronidazol) 

 Smertebehandling med opioider kan påbegyndes med det samme og behøver 

ikke nødvendigvis at afvendte kirurgisk speciallæge vurdering. Emnet er 

kontroversielt. Et svar hvor, der forslås ekspekterende holdning til 

smertebehandling med opstart efter kirurgisk vurdering er derfor også acceptabelt  

 

 

6. 

Angiv kort hvordan patientens skal monitoreres med henblik på behandlingseffekt og 

hvilke parametre du vil bruge i din monitorering  

 Intensiv monitorering (på stamafsnit med tæt monitorering eller på intensivt afsnit) 

 Bestemmelse af vitale værdier hver time eller kontinuert (BT, puls, temperatur, 

cerebral tilstand, vejrtrækning timediurese,), vurdering af abdomen og ændring i 

afføringsmønster  

 



Efter den primære behandling tages der A-punktur og bestilles blodprøver. Patientens BT 

110/65 mmHg og pulsen 90 per minut 

 

Den arteriel blodgasanalyse viser følgende: 

A-gas Værdier Referenceværdi 

pO2 18 10-14 kPa 

pH 7,28 7,35-7,45 

pCO2 4,0 4,5-6 kPa 

BE -5 -3-3 

Lactat 3 <2 mmol/l 

Natrium 132 136-146 mmol/l 

Kalium 3,9 3,5-5,0 mmol/l 

Calcium 1,20 1,15-1,29 

Hgb 8,1 7-10 109/l 

Glucose 6,7 4-6 mmol/l 

 

 

Blodprøvesvarende viser følgende: 

Analyse Værdier Referenceværdi 

Hæmoglobin 7,9 8,1-10,3 109/l 

leucocytter 17,2 3,5-8,8 109/l 

Diff. tælling  - 



Neutrofile 14,0 1,7-7,5 109/l 

Trombocytter 430 145-390 109/l 

Erytrocytter 4,3 4,2-5,7 1012/l 

Volumenfraktion 0,39 0,4-0,5 

MCV 80 82-98 fl 

MCHC 20,3 19,0-21,6 mmol/l 

Reticulocytter 35 25-99 109/l 

Kalium 3,8 3,6-5,0 mmol/l 

Natrium 131 137-145 mmol/l 

Creatinin 178 60-105 mmol/l 

Carbamid 16,2 3,2-8,1 mmol/l 

Glucose 6,3 4,2-6,3 mmol/l 

Bilirubin  14 5-35 µmol/l 

Koag. fak. (II,IIV 

og X) 

0,71 0,7-1,3 

Amylase 55 25-120 U/l 

ASAT 25 15-45 U/l 

ALAT 58 10-70 U/l 

Basisk 

fosfatase 

95 35-105 U/l 

LD 195 105-205 U/l 

Albumin 44 36-45 g/l 



CRP 143 ‹8  mg/l 

 

 

 

 

7. 
Hvordan tolker du den arterielle blodgasanalyse og de øvrige blodprøver? 

 Blodgasanalyse: Respiratorisk (delvist) kompenseret metabolisk acidose 

 Blodprøver: svært forhøjede leukocyttal med neutrofil overvægt, venstre 

forskydning, CRP forhøjelse. Tegn på dehydrering med forhøjet hæmatokrit og 

creatinin 

 

 Konklusion: De biokemiske resultater er foreneligt med infektion og dehydrering 

 

 

Dagen efter viser blodprøverne følgende værdier: 

Analyse Værdier Referenceværdi 

Hæmoglobin 5.9 8,1-10,3 mmol/l 

Leucocytter 17,2 3,5-8,8 109/l 

Diff. tælling  - 

Neutrofile 14,0 1,7-7,5 109/l 

Trombocytter 375 145-390 109/l 

Erytrocytter 3,0 4,2-5,71012/l 

Volumenfraktion 0,32 0,4-0,5 



MCV 79 82-98 fl 

MCHC 20 19,0-21,6 mmol/l 

Reticulocytter 50 25-99 109/l 

Kalium 3,8 3,6-5,0 mmol/l 

Natrium 135 137-145 mmol/l 

Creatinin 98 60-105 

Carbamid 8,0 3,2-8,1 mmol/l 

Glucose 5,1 4,2-6,3 mmol/l 

Bilirubin  12 5-35 µmol/l 

Koag. fak. (II,IIV 

og X) 

0,69 0,7-1,3 

Amylase 50 25-120 U/l 

ASAT 35 15-45 U/l 

ALAT 65 10-70 U/l 

Basisk 

fosfatase 

78 35-105 U/l 

LDH 187 105-205 U/l 

Albumin 32 36-45 g/l 

CRP 123 ‹8  mg/l 

 

 

 

 



8. 

Forklar ændringerne (fra de i spørgsmål 7 anførte blodprøvesvar til de nye blodprøver 

anført umiddelbart ovenfor) og angiv forslag til supplerende blodprøver 

 Rehydrering har medført normalisering af nyretal og afsløret anæmi 

 Anæmiudredning: plasma-jern, transferrin, ferritin (kan være falsk forhøjet på 

grund af infektionen), cobalamin og folat 

 Anæmi kan i sig selv være forårsaget af infektion men andre årsager kan ikke 

udelukkes 

 

 

Efter yderligere 1½ døgns indlæggelse udvikler patienten blodig diarre, og 

abdominalsmerterne forværres. Der foretages akut sigmoideoskopi uden forudgående 

udrensning. Ved skopien er slimhinden spontant blødende 

 

9. 

Det endoskopiske billede fra kolon sigmoideum ses nedenfor. Hvad viser det? 

 Endoskopien viser kontinuerlige inflammatoriske forandringer med hyperæmi, 

rødme, ødem, og granulering  

OK, hvis der blot anføres 2 karakteristika. Granulering medfører spredning af lysrefleks 

 

 

10. 

Angiv væsentlige anamnestiske, sigmoideoskopiske og patoanatomiske fund der kan 

differentiere mellem Crohns sygdom og colitis ulcerosa 



 Colitis ulcerosa Crohns sygdom 

 Anamnese Diare 

Blod og slim per rectum 

Abdominalsmerter 

Vægttab 

 Sigmoideoskopi Granulering, vulnerabilitet, 

konfluerende sår, 

dehaustrering, 

pseudopolypper 

Diskontinuerte 

(segmentære) forandringer 

”Skip  lesions” 

Solitære læsioner, aftøse 

sår, brostensrelief, 

ardannelse og stenoser 

 Patoanatomisk Kontinuerter forandringer 

strækkende sig oralt fra 

rectum og kun omfattende 

colon 

Mucosa og submucosa 

kryptabscesser 

 

Kan afficere alle dele af 

gastrotintestinalkanalen 

Transmural inflammation 

Epitheloidcellegranulomer 

Udfyldning (trækker hverken 

point fra eller lægger point 

til; behøves ikke nævnt da 

udfyldning er en klinisk 

betegnelse) 

Fistler 

 

 

Perfekt besvarelse kræver ikke nødvendigvis alle forhold beskrevet 

 

 

 



11.  

Anfør mindst 3 komplikationer/manifestationer til Crohns sygdom  

 Aftøs stomatitis 

 Fissura ani  

 Fistler (perianale, intestinokutane, intestinointestinale) 

 Tarmstenoser 

 Intrabdominale abscesser 

 Erythema nodosum  

 Pyoderma gangrenosum  

 Artralgier, arthritis, spondylarthritis  

 Iridocyklitis & episcleritis (ofte ved Colitis Ulcerosa) 

 Væksthæmning 

 Risiko for multiple abdominale operationer (som jo er karakteristisk for Mb Crohn) 

medfører i sig selv øget risiko for akut ileus operation og udvikling af incisionelt 

hernie 

 



Opgave 03 
 
Videnskabsteori 
 

Du planlægger at gennemføre en undersøgelse, som skal afklare om indtagelse af n-3 

fedtsyrer kan forbedre prognosen blandt patienter som har haft et myokardieinfarkt  

 

 

1. 
Angiv hvilket undersøgelsesdesign du optimalt ville vælge  

 En kontrolleret, prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse 

 

 
2.  
Angiv dine begrundelser for at vælge det foreslåede design  

 Kontrolleret, randomiseret undersøgelse = mindske risiko for bias. Randomisering 

mindsker systematiske forskelle mellem undersøgelsespopulationen og 

baggrundspopulationen. Kontrolgruppen giver mulighed for at observere forløbet 

uden eller med standardbehandling. Blindingen modvirker bias knyttet til 

behandleres eller patienters forventninger og knyttet til behandlingsstop i relation 

til observerede bivirkninger 

 Det prospektive design indebærer, at man påfører en mulig årsagsfaktor for 

derefter at observere virkningen og således følger årsagskæden. Yderligere gør et 

prospektivt design, at man kan styre tilrettelæggelsen af dataindsamling etc.  

 En fuldt tilfredsstillende besvarelse kræver at såvel det prospektive design, det 

kontrollerede design samt randomisering og blinding begrundes. Som minimum 

kræves at kravet om kontrol og randomisering er nævnt 

 
 
3.  
Angiv hvilke forhold der er vigtige i forbindelse med rekruttering af patienter til 

undersøgelsen  



 Det er vigtigt, at de patienter der indgår i undersøgelsen ligner de patienter 

man i fremtiden forventer at give behandlingen, såfremt den viser sig effektiv. 

Det betyder, at patienterne i bedste fald bør udgøre en tilfældig stikprøve af de 

patienter, som man mener, at behandlingen kunne være relevant for.  

 Samtidig bør de end-points/outcome/effektparametre, man forventer at ændre 

ved interventionen optræde med en passende hyppighed, for at mindske 

inklusionsantallet i undersøgelsens arme. Alternativt, hvis hyppigheden eller 

størrelsen af effektparameteren er lille må der inkluderes tilsvarende flere 

patienter for at vise en forskel mellem kontrol- og interventionsgruppen 

 
 
4. 
 Giv et forslag til hvordan rekrutteringen kunne foregå 

 Man kan vælge at tilbyde alle patienter som er blevet behandlet for 

myokardieinfarkt på en eller (helst) flere kardiologiske afdelinger at indgå i 

undersøgelsen i en periode efter udskrivelsen  

 Fokus kunne også være hjerte-rehabiliteringspatienter, som behandles i 

primærsektoren  

 Der er ikke bedre forslag, men hvis noget andet foreslås skal det trække op 

hvis studenten er opmærksom på problemerne knyttet til et selektivt eller skævt 

udtræk 

 

 

5. 
Beskriv de faktorer der skal inddrages, når det skal afgøres, hvor mange patienter 

undersøgelsen skal omfatte 

 Når man skal beregne det nødvendige patientantal skal man ifølge lærebogen 

gøre sig klart, hvor stor en type I fejlrisiko man vil acceptere, dvs. hvor stor en 

risiko man vil løbe for at finde en forskel som ikke er reel eller hvilket 

signifikansniveau man vil anvende. Konventionen siger 5 % 



 Her ud over skal man tage stilling til type II fejlsrisikoen, dvs. risikoen for at overse 

en reel forskel. Her accepterer mange 20 % uden at det dog er særligt 

velbegrundet 

 Endelig skal man danne sig et skøn over hvilken forskel i helbredelseshyppighed 

eller forekomst af uønskede hændelser man er villig til at overse (MEREDIF). Her 

kan ikke anføres hverken præcise eller konventionelle værdier, men man må lade 

sig lede af overvejelser knyttet til den faglige problemstilling  

 Studenten kan, men behøver på ingen måde, redegøre for MERIDIF og for at 

power beregning kan baseres på tal for både mean og SD samt tal vedr. dikotome 

udfald (f.eks. død/levende, rask/syg etc.). Det er ikke krav til studenten at have 

kendskab til MERIDIF og beregning af power, men det vil trække op 

 

 

6. 
Diskuter hvilken behandling man bør give patienterne i kontrolgruppen  

 Patienter i en kontrolgruppe skal som udgangspunkt have den bedste accepterede 

behandling  

 I forbindelse med det foreliggende forsøg må man undersøge, om der er evidens 

for at indtag af fedtsyrer kan reducere kardiovaskulær dødelighed eller have andre 

gunstige effekter. Hvis det ikke er tilfældet kan man teste overfor et 

placebofedtstof. Hvis der er fundet gavnlig effekt må man teste et fedtstof der er 

sammensat i overensstemmelse med den specifikke hypotese mod det bedste 

man kender. Det kan ikke forlanges, at de studerende kender litteraturen, men de 

bør være i stand til at gøre sig relevante overvejelser 

 
 
7. 

Anfør nogle effektmål, som du mener man bør anvende i den givne undersøgelse 

 Det vil klinisk mest interessant, hvis behandlingen påvirker betydningsfulde kardio-

vaskulære hændelser så som risiko for reinfarkt og død. Disse hændelser bør derfor 

indgå i det primære effektmål 



 Surrogat outcome (risiko for indlæggelse, blodprøvesvar, livskvalitet etc.) kan også 

nævnes,- men valget bør begrundes 

 Generelt,- hvis internventionsbehandlingen er drastisk i forhold til standardbehandling 

vælges tilsvarende drastiske effektmål (liv/død, reindfarkt etc.)  

 
 
8. 
I forbindelse med den statistiske analyse ved randomiserede undersøgelser kan 

resultaterne analyseres på flere forskellige måder. Forklar hvad der menes med hhv. per-

protokolanalyse og intention-to-treat analyse 

 Per-protokolanalyse omfatter kun de patienter som fuldfører forsøget som planlagt 

 Intention-to-treat analyse omfatter alle randomiserede patienter uanset om de 

gennemførte forsøget eller ej. Denne form for analyse kræver, at man kender 

behandlingsresultatet for alle patienter,- også for dem som går ud af forsøget 

 

 
9. 
Anfør de væsentligste fordele forbundet med intention-to-treat analyser set i relation til den 

nærværende undersøgelse 

 Indenfor rammerne af pensum er det tilstrækkeligt, hvis det anføres, at intention-

to-treat analyser modvirker bias forbundet med varierende drop out i 

undersøgelsens forskellige grene. Den dygtige student ville kunne forklare (men 

det er ingenlunde et krav), at intention-to-treat i højere grad (end per-protokol 

analyse) vil afspejle den brede almene virkelighed udenfor studiets rammer,- altså 

hvordan hverdagen ser ud med varierende kompliance og andre forhold, som vil 

påvirke effekten af intervention 
 

 



Korte opgaver  

1. 

En 26-årig tidligere rask kvinde henvender sig til egen læge med mave-tarm symptomer 

igennem et år. Hun klager over mavesmerter ledsaget af oppustethed, slimafgang per 

rektum og meget vekslende afføring med tendens til forstoppelse. Symptomerne er 

kommet snigende og har været af vekslende intensitet. Der har ikke været vægttab. Hvad 

er den mest sandsynlige diagnose? 

 Colon irritabile (patienten opfylder Rom III kriterierne for IBS, behøves ikke besvaret, 

men kendes det er det perfekt) 

 

 

2. 

Anfør veldokumenterede arbejdsmæssige risikofaktorer for udvikling af hofteartrose 

 Tungt løftearbejde i mange år, og hofte traumer som følge af arbejdsulykker 

 

 

3. 

Nævn mindst 4 komplikationer til kronisk pancreatitis og skitser kort hvorledes hver enkelt 

komplikation kan diagnosticeres:  

 Eksokrin pancreasinsufficiens (måltidstest/undersøgelse af fæcesfedtudskillelse/fækal 

elastase) 

 Endokrin pancreasinsufficiens (blodsukker; C-peptid) 

 Pseudocyster (ultralyd/CT abdomen) 

 Galdevejsokklusion (ultralyd/ERCP/MRCP/CT) 

 Ulcus duodeni (gastroskopi, men bør udelades i det akutte forløb)  

 Duodenal stenose (gastroskopi; røntgen af ventrikel og tyndtarm med kontrast) 

 Pankreatisk ascites (ultralyd; diagnostisk punktur med amylasebestemmelse) 



 Fistler til omgivende hulrum/overflade (CT/MR) 

 

 

4. 

70-årig kvinde med svær anæmi (hæmoglobin 4,3 mmol/l, MCV 120 fL, (reference 80-100 

fL)) ændret afføringsvaner og nedsat følelse i benene. Hvad er den mest sandsynlige 

årsag? 

 B12-vitamin mangel (perniciøs anæmi kan accepteres) 

 

 

5. 

31-årig kvinde fra Pakistan, som i forbindelse med graviditet får påvist mikrocytær anæmi 

på 5,4 mmol/l. MCV 69 fL (reference 80-100 fL). Nævn 2 tilstande som kan forklare dette 

og hvilke undersøgelser der kan anvendes for at adskille de to årsager.  

 Jernmangel og bærertilstand for beta-thalassæmi (heterozygoti). 

 S-ferritin og fraktioneret hæmoglobin (hæmoglobinelektroforese) 

 

 

6. 

Hvad er den hyppigste årsag til hæmolytisk anæmi i Danmark? 

 Autoimmun  hæmolytisk  anæmi  (Coomb’s  positiv  hæmolytisk  anæmi). 

 

 

7. 

Nævn mindst 3 årsager til mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi. 



 Trombotisk trombocytopenisk purpura 

 Hæmolytisk uræmisk syndrom 

 Dissimineret intravaskulær koagulation 

 Eclampsi/præeclampse 

 Malign hypertension. 

 Vaskulitsygdom 

 Visse maligne sygdomme 

 Visse medikamenter (cytostatika, clopidogrel, Sandimmun) 

 Knoglemarvstransplantation 

 

 

8. 

Kvinde, som gennem den sidste måned har følt sig svært syg med nattesved og 

infektionstegn fra hals og lunger, som har været behandlingsresistente overfor almindelig 

antibiotika. Egen læge finder leukocyttal på 0,7 x 109/l (3-9 x 109/l), hæmoglobin på 4,8 

mmol/l (7-10 mmol/l) og trombocyttal på 34 x 109/l. (150-450 x109/l)  

Nævn 3 sandsynlige diagnoser og hvilke(n) undersøgelse(r) er indiceret? 

 Akut leukæmi 

 Myelodysplastisk syndrom 

 Aplastisk anæmi (her kan accepteres en anden sygdom, men de 2 første må nævnes) 

 

 Undersøgelse: Knoglemarvsundersøgelse 

 

Der er mange tilstande, som kan medføre pancytopeni, men på grund af de ret svære 

symptomer og ikke mindst den udtalte infektionstendens er de 3 nævnte de mest 

sandsynlige 

 

 



9. 

Beskriv det typiske lysmikroskopiske udseende af glomeruli ved minimal change 

glomerulopati 

 Glomeruli ser normale ud 

 

 

10. 

Nævn mindst 5 symptomer ved hurtig udviklet svær hyponatriæmi 

 Almen utilpashed  

 Kvalme 

 Konfusion 

 Universelle kramper og eventuelt koma 

 (Nedsat smagssans, abdominalt ubehag, svaghed, krampetendens i muskulaturen og 

mors kan også nævnes) 

 

 

11. 

Nævn komplikationer til adult polycystisk nyresygdom 

 Hypertension 

 Blødning og infektion i cyster.  

 Smerter i nyrerne  

 Hæmaturi  

 (Levercyster og risiko subarachnoidalblødning på grund af intrakranielle aneurismer 

kan også nævnes). 

 

 



12. 

Hvad er den hyppigste årsag til dialysekrævende kronisk nyresvigt i Danmark? 

 Diabetisk nefropati 

 

 

13. 

Dagen efter endoskopisk behandling (ERCP) af tilstand med koledokussten udvikler 

patienten febrilia og får kraftige smerter lokaliseret diffust i abdomen med overvægt opadtil 

i epigastriet med udstråling til ryggen. Hvad er den sandsynligste diagnose og hvilke(n) 

blodprøve(r) vil kunne bruges til at give diagnosen? 

 Akut pancreatitis 

 Amylaseforhøjelse (>3 gange forhøjelse) 

 

Den dygtige student vil anføre at koledokusstenen i sig kan give pankreatitis, men det kan 

behandlingen også (post-ERCP pankreatitis). Der kan også være duodenal perforation 

som følge af den terapeurtiske endoskopiske procedure (sjældent) 

 

 

14. 

Nævn mindst tre komplikationer til akut panceatitis 

 Pancreasnekrose 

 Pseudocyste 

 Pankreasabsces 

 Kronisk pankreatitis og pankreasinsufficiens 

 Tarmnekrose (specielt colon transversum) 

 Blødning (retroperitonealt eller ind i pseudocyster) 



15. 

Anfør mindst 4 kliniske tegn (objektiv undersøgelse) til peritoneal reaktion ved akut 

abdomen 

 Direkte ømhed 

 Indirekte ømhed 

 Perkusionsømhed 

 Slipømhed 

 Defence musculaire (muskelværn) 

 Patienten ligger helt stille i sengen og vil undgå bevægelse 

 

Der gives ekstra point hvis alle tegn er anført 

 

 

 

16.  

Nævn de 3 hyppigste symptomer ved kronisk hjerteinsufficiens 

 Dyspnoe 

 Ødemer  

 Træthed 
 

 

17. 

Hvad forstås ved sentinel node (skildvagts-lymfeknude)-diagnostik?           

 Excisionsbiopsi af lymfeknude til hvilken lymfedrænagevejen fra tumorlejet er påvist 

med radioaktiv tracer eller/og farvestof 

 

 



18. 

Hvad forstås ved et delhudstransplantat eller split-skin transplantat? 

              

 Et tyndt hudparti (ca. 0.3 mm tykt) med indhold af epidermis og en del af dermis oftest 

høstet med en speciel transplantationskniv 

 

 

19. 

Ved amputationsskader er det vigtigt med henblik på reimplantation at medsende alt 

amputeret væv til den afdeling, der foretager mikrokirurgisk reimplantation. Hvorledes bør 

det amputerede væv forsendes?           

 Med patienten og afkølet til ca. + 4 grader Celsius. Må ikke fryses! 

 

 

20. 

Hvad forstås ved hypospadi?              

 En medfødt spalte-misdannelse af urinrøret hos drenge, hvor urinrørsåbningen ikke 

munder normalt, men et sted på penis´ underside 
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Opgave 01 

Kirurgisk gastroenterologi 

43-årig tidligere rask kvinde indlægges med smerter i abdomen som primært er lokaliseret 

i højre side. Smerterne beskrives som konstante men forværres ved bevægelse og er 

tiltaget gradvist over det sidste døgn. Patienten har kvalme men ingen opkastninger.  

Objektivt: Sundt og naturligt udseende svarende til alderen. Patienten er ikke akut eller 

kronisk medtaget. BT 130/85 mmHg, P 78/min, Tp 37,7 C. 

Abdomen: Fladt og blødt. Der er palpationsømhed i højre side af abdomen såvel opadtil 

som nedadtil men skønnes ikke peritoneal og skønnes uden udfyldninger. Tarmlydene er 

sparsomme men naturlige. 

Blodprøver viser leukocytter 8,6 x 109mio/l (normal interval: 3,5-8,8 x109mio/l), CRP 12 ml/l 

(normalt < 10 mg/l). Der er normale lever-galdetal, amylase, Hb, nyre- og væsketal. 

 

 

1.  
Hvad er dine tentative diagnoser/differentialdiagnoser? Anfør mindst 8.  

• Appendicitis acutae  

• Cholecystitis acutae 

• Pyelonefritis 

• Salpingitis 

• Inflammeret Meckel’s divertikel 

• Mesenteriel adenitis 

• Akut terminal ileitis 

• Torkveret ovariecyste 

• Extrauterin graviditet  

• (Sjældent: nyopstået diabetes) 

• (Evt. gastroenteritis (mindre sandsynlig, smerter er ikke turevise)) 
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• (Evt. galdestensanfald (mindre sandsynlig, pt’s smerter forværres ved bevægelse, 

normale lever-galdetal)) 

• (Evt. ureterstensanfald (mindre sandsynlig, pt’s smerter forværres ved bevægelse) 

• (Evt. endometriose (mindre sandsynlig, pt’s smerter er ikke beskrevet som cykliske))  

• (Evt. tumor i højre side af kolon eller appendix) 

• (Evt. hernier (inguinale eller Spiegel)) 

  

 

2. 
Hvilke supplerende anamnestiske oplysninger kunne du tænke dig? 

• Smerteanamnese (varighed, lokalisation, udstråling, karakter etc.) 

• Forværrende eller lindrende faktorer 

• Gynækologisk anamnese med menstruationscyklus, sexual aktivitet og evt. 

dysparenuri og ændringer i udflåd 

• Urologisk anamnese med dysuri eller pollakisuri  

• Tidligere lignende tilfælde 

• Afføringsanamnese inklusive afføringsændringer, diare, vekslende afføringsmønster, 

sort - eller blodig afføring 

• (Evt. øvre dyspeptiske gener) 

 

 

3. 

Hvilke supplerende kliniske objektive undersøgelser (dvs. ikke parakliniske undersøgelser) 

vil du foreslå? 

• Rektal eksploration 

• GU 

• Oplysninger om ømhed i nyreloger 

• Fund af organomegali eller andre patologiske udfyldninger (f.eks. hernier) 

• (Undersøgelse for psoasømhed, ofte uspecifik) 
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4. 

Urinstiks viser ikke blod, ingen sukker, ingen albumin, ingen leukocytter eller nitrit, HCG 

(human chorion gonodatropin) er negativ. Du kan nu indsnævre dine tentative diagnoser. 

Nævn hvilke differentialdiagnoser, der nu er mindre sandsynlige. Angiv kort hvorfor.  

• Extrauterin graviditet (lidet sandsynlig med normal urin-HCG men kan dog 

forekomme ved meget tidlig graviditet) 

• Diabetes (lidet sandsynlig fordi der er normal urin-glukose) 

• Pyelonefritis (lidet sandsynlig uden leukocytter i urin) 

• (Evt. uretersten (lidet sandsynlig uden blod i urin)) 

• Andre: afhængig af angivne svar til spørgsmål 1 

 

 

I løbet af 12 timers observation forværres smerterne. Smerterne har flyttet sig yderligere 

fra et område lidt til højre for midt i abdomen til nedre højre kvadrant af abdomen 

(McBurneys punkt). Der mistænkes nu akut appendicitis. 

Objektivt: Patienten er vågen og klar, varm og tør, med blussende kinder og er lidt bleg om 

munden. Temperaturen er 37.8 C. Leukocytter er steget til 13,0 (3,5-8,8 x109mio/l) og 

CRP til 16 (<10 mg/l), øvrige blodprøver er uændrede.  

 

 

5.  

Anfør de vigtigste kliniske tegn ved peritoneal reaktion, som man typisk finder ved 

abdominal undersøgelse hos peritoneal patient 

• Perkussionsømhed 

• Indirekte ømhed 

• Slipømhed 

• Defence Musculaire (muskelværn) 

• Hosteømhed (hoppeømhed) 
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• (Direkte ømhed findes ved både peritoneal og ikke-peritoneal reaktion)  

• (Patienten vil oftest ligge stille og ikke uroligt i sengen) 

 

 

6. 

Hvad skal der ske med patienten beskrevet i denne opgave, og som nu har udviklet tegn til 

peritoneal reaktion? 

• Patienten skal opereres akut enten ved åben eller laparoskopisk operation  

• Vælger man ikke at operere en patient med peritoneal reaktion, skal den 

konservative behandling nøje begrundes ved journalføring 

• Det kan nævnes (behøver ikke), at nyere forskning har vist, at akut appendicitis hos 

de mindst påvirkede patienter og under samtidig tæt klinisk observation og 

operationsberedskab (watchful waiting) evt. kan behandles med antibiotika. 

Behandlingen er ikke konsekvent indført på danske hospitaler, og kan ikke 

forudsættes bekendt 

 

7.  

Hvis du vælger operation, hvilken information skal du da give patienten før operationen? 

• Information om mulige operationskomplikationer (blødning, sårinfektion, 

intraabdominal absces, tarmlæsion)  

• Informere om operationsforberedende tiltag (faste, tromboseprofylakse, 

bestemmelse blodtype og evt. BAS-test) og overvejelser mht. antibiotika  

• Informere om, at man starter laparoskopisk med mulighed for konvertering 

 

 

8. 

Vælger du ikke at operere for tilstanden beskrevet ovenfor (intro til spørgsmål 5), hvilke 
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komplikationer kan da tilstøde (dvs mulige komplikationer til ubehandlet appendicitis 

acuta)?  

• Risiko for perforation med peritonitis, sepsis og død 

• Risiko for periappendikulær absces  

• (På lang sigt risiko for adhærencer og infertilitet,- kan dog også forekomme efter 

operation) 

 

 

9. 

Er symptomer med temperaturforhøjelse og (svære) abdominale smerter med punktum 

maximum i højre fossa en relativ hyppig eller en relativ sjælden indlæggelses årsag på 

kirurgiske afdelinger?  

• Det er én af de hyppigste akutte indlæggelsesårsager på kirurgiske afdelinger 

• (Der er mange differentialdiagnoser til akut appendicitis) 

 

 

10. 

Hvilke(n) aldersgruppe(r) rammes oftest af akut appendicitis?  

• Hyppigst patienter <40-års alderen, men ses i alle aldre 

• Sjældent hos børn under to år og hos gamle 

 

 

11. 

Nævn de hyppigste postoperative komplikationer til operationer for intraabdominale 

betændelsestilstande (f.eks. akut kolecystitis, akut appendicitis, akut divertikulitis, etc.). 

• Sårinfektion, intraabdominal absces, blødning og evt. incisionelt hernie (oftest efter 

åben operation, men trokarhernier forekommer også)  
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• Kardiopulmonale og thromboemboliske komplikationer (i den ældre 

patientpopulation) 

• (Postoperativ fatigue og lang rekonvalescens) 

• (Senere risiko for ileus) 

 

 

12. 

To dage efter operationen udvikler patienten feber, åndenød, hoste og forværring i den 

almene kliniske tilstand. Der tages stående røntgenbillede af thorax (Figur 1). Beskriv 

billederne og anfør diagnose. 

Beskrivelse  

• Rtg af thorax stående i 2 planer. Stort, tæt infiltrat i højre overlap foreneligt med 

pneumoni. Ingen øvrige infiltrater, stase eller pleurale ansamlinger. Normal 

hjertekarstamme. Normale sini 

  

Dianose 

• Højresidig pneumoni 

• Differentialdiagnose overlapsatelektase  

• (Billedet kan evt. mistolkes som højresidig apikal pneumothorax, men der er 

luftbronchogram i infiltratet) 

 

Hvis den studerende i tillæg kan beskrive, at der er luftbronchogram i forandringen, og at 

det drejer sig om en lobær pneumoni, er det særdeles godt, men kan ikke forventes 
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13. 

Hvordan skal denne komplikation/tilstand (vist i Figur 1) behandles? 

• Der behandles med antibiotika i.v. (Penicillin eller Cefuroxim (Zinacef) pga 

nosokomiel pneumoni) 

• Evt cpap-maske/lungefys  

• Hvis det anføres at tilstanden i Figur 1 er atelektase/pneumothorax og der anføres 

relevant behandling heraf, må dette accepteres som svar  

• (Patienten skal have udtaget materiale til dyrkning og resistensbestemmelse: 

Ekspektorat/trakealsekret og evt. venyler (bloddyrkning) afhængig af patientens 

kliniske tilstand; dette er dog udredning og ikke behandling og behøver derfor ikke at 

medtages) 

 

 

14. 

Otte dage efter operationen henvender patienten sig igen til hospitalet med subfebrilia som 

kommer og går. Der er moderate ukarakteristiske abdominale smerter. Åndenøden og 

hosten er nu forsvundet og tarmfunktionen er normal. Hvad er dine tentative diagnoser? 

• Sårinfektion 

• Intraabdominal absces 

• (Evt. recidiv af pneumoni trods behandling) 

• (DVT) 

 

 

15. 
Hvordan vil du udrede patienten? 

• Grundig objektiv undersøgelse inklusiv inspektion af såret for tegn på infektion: 

Smerte, rødme, varme og hævelse 

• Rektal eksploration (ømhed/udfyldning obs pararektal absces, GU hører med obs 

Douglas absces) 
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• Evt. skanning af abdomen (UL eller CT skanning) 

• Infektionstal 

• Ved mistanke om DVT, da relevant udredning (d-dimer og UL af de dybe vener) 

 

 

 

16. 
Hvordan behandles de af dig angivne mulige komplikationer? 

• Subkutan absces behandles typisk med spaltning af cikatricen (dog ikke spaltning 

ved flegmone) 

• Intraabdominale abscesser behandles med ultralydsvejledt drænage. Afhængig af 

klinik kan der vælges konservativ behandling 

• Pneumoni med antibiotika efter dyrkning 

• DVT behandles oftest med et heparinpræparat/evt. brug af kompressionsstrømper 
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Opgave 02  

Urologi  

Du sidder som praktiserende læge i almen praksis. En 64-årig mand henvender sig til dig 

på grund af vandladningsgener. Han klager over at skulle hyppigt på toilettet og også om 

natten. Patienten har en velbehandlet hypertension og har tidligere haft et mindre cerebralt 

infarkt, hvor der kun resterer lidt kraftnedsættelse i venstre ben. Patienten er storryger. 

 

1.  

Hvorledes vil du yderligere uddybe anamnesen? 

• Varighed af symptomer 

• Andre sygdomme i urinvejene 

• Kortlægning af vandladningssymptomer (den dygtige student vil foreslå 

symptomsskorings-skema (DAN-PSS spørgeskema vedrørende 

vandladningsgener hos mænd med forstørret blærehalskirtel (prostata) eller IPSS 

(International Prostate Symptom Score (IPSS))) og væske- vandladningsskema) 

• Tidligere urinvejsinfektioner 

• Hæmaturi 

• Knoglesmerter (ryg og bækken) 

 

 

2. 

Anfør de mest oplagte kliniske undersøgelser, du vil udføre og angiv de mest oplagte 

parakliniske undersøgelser, du vil bestille. 

Kliniske undersøgelser 

• Palpation af abdomen inklusive nyreloger (og undersøgelse for blæredæmpning) 

• Rektal eksploration/prostata palpation 

• Undersøgelse af genitalier eksterna 
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• Den dygtige student vil også undersøge for bækkenbundsreflekser 

 

Parakliniske undersøgelser 

• Urinstix 

• Se- kreatinin 

• PSA 

 

 

3. 

Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser vil du gøre dig og begrund kort? Der bedes om 

en prioriteret rækkefølge efter sandsynlighed, i det du skal tage patientens alder i 

betragtning. 

• Benign prostatahyperplasi (BPH) (argument: alder) 

• Prostatacancer (argument: alder ) 

• Blærecancer (argument: storryger) 

• Neuromuskulær blæredysfunktion med overaktiv blære (argument: LUTS (Lower 

Urinary Tract Symptoms, tidligere apopleksi) 

• Polyuri (argument: natlig polyuri er den vigtigste årsag til nycturi) 

• Den dygtige student vil også anføre idiopatisk årsag, da mange 

vandladningsforstyrrelser ikke har kendt patogenese (argument: kan altid være en 

mulighed, som ikke kan udelukkes) 

 

 

4. 

Urinstix viser ++ for blod. Hvilke tiltag vil dette medføre fra din side?  

• Patienten skal udredes for hæmaturi  

o CT-urografi  

o Cystoskopi  
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o (Eventuelt urincytologi)  

 

Ultralyd er ikke sufficient og indgår ikke i standardudredningen. Svares der således kun 

ultralyd (uden CT og cystoskopi) vil det trække ned  

 

 

5.  

Udredningen (delspørgsmål 4 i denne essayopgave) viser ikke noget abnormt. Der er 

under det vanlige udredningsprogram fundet mistanke om prostata cancer. Patienten er 

generet af sine symptomer og vil gerne behandles. Du beslutter i samråd med patienten at 

forsøge medicinsk behandling for benign prostatahyperplasi (BPH).  

 

A) Hvilke medicinske behandlinger kan man vælge til lige netop denne patient og hvilke 

kriterier vil du bruge?  

 

B) Hvor lang tid skal der gå, før du kan vurdere om behandlingen hjælper?  

For BPH 

• Alfa adrenoceptor blokker virker ved at afslappe den glatte muskulatur i prostata 

og virker uanset prostatas størrelse. Effekten kan vurderes efter 2-4 uger 

• 5-alfa-reduktasehæmmer virker ved at skrumpe prostata, så effekten indtræder 

langsomt og kan først vurderes efter mindst 6 måneders behandling. Effekten er 

bedst ved prostata størrelse over 30-40 ml 

• Kombinationsbehandling med alfa-blokker og 5-alfa-reduktasehæmmer virker 

betydelig bedre end enkeltstof behandling, og man kan derfor hos en patient med 

mange generende symptomer og en prostataforstørrelse over 30-40 ml give 

kombinationsbehandling 
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6. 

Ved den næste kontrol i almen praksis anfører patienten, at behandlingen har hjulpet 

noget, men hans problemer med urininkontinens er blevet værre. Hvad kan hans 

urininkontinens skyldes, og hvordan kan du anamnestisk komme dette nærmere? 

• Patienten kan have fået en urinvejsinfektion. Tegn til UVI skal først undersøges 

• Hvis urinvejsinfektion er udelukket, er det mest sandsynlige hos denne patient et 

overaktivt blæresyndrom måske på grund af hans tidligere apopleksi. Anamnestisk 

viser dette sig ved, at patienten beskriver vandladningstrangen som kraftig, 

imperiøs således, at han lader vandet i bukserne, hvis han ikke er i nærheden af 

et toilet (urgency inkontinens). Dette er i modsætning til stress inkontinens, hvor 

urininkontinens optræder ved løft og host 

 

 

7. 

Hvilken medicinsk behandling kan bruges hos patienten beskrevet i opgave 6? Hvilken 

komplikation til behandlingen skal du være specielt opmærksom på hos patienten? 

Medicinsk behandling  

• Hvis der er urinvejsinfektion skal denne naturligvis behandles 

• Anticholinergicum (muskarin receptor blokker), der kan gives i kombination med 

ovennævnte medicin beskrevet i opgave 5. 

 

Risiko for komplikation til medicinsk behandling 

• Man skal være opmærksom på risikoen for urinretention, selvom den formentlig er 

lille 
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8.  

Efter nogle måneder kommer patienten tilbage i almen praksis (til dig) og fortæller, at han 

fortsat er meget generet af sine vandladningsproblemer. Du beslutter at henvise ham til 

speciallægevurdering på et sygehus. Hvilke yderligere undersøgelser vil speciallægen på 

sygehuset iværksætte?  

• Ultralyd til vurdering af prostatas størrelse (for at få en bedre vurdering, er der 

tidligere i forløbet foretaget f.eks. rektal ultralyd kan denne evt gentages) 

• Med henblik på at diagnosticere eventuel detrusor overaktivitet og/eller infravesical 

obstruktion udføres miktiografi (urinflow undersøgelse) og urodynamisk 

undersøgelse med fyldningscystometri og simultantan måling af urinflow og trykket 

i blæren under vandladning 

• Han er tidligere rektaleksploreret og cystoskoperet, men hvis det ikke er nævnt 

tidligere, skal det i hvert fald med her 

 

 

Ved trykflow undersøgelse af patienten beskrevet i denne opgave findes følgende kurve 

(se Figur 2). Under blærefyldning er der A: Uhæmmede detrusorkontraktioner. Under 

vandladning er B: Det maksimale flow 5ml/s ved et detrusortryk på 140 cm H2O.  

 

 

9. 

Hvad er disse fund i Figur 2 udtryk for (”diagnose”)?  

• Detrusor overaktivitet 

• Svær infravesikal obstruktion (det maksimale urinflow er nedsat samtidig med en 

kraftig forhøjelse af detrusortrykket)  
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10. 

Hvorledes vil tryk-flow undersøgelsen hos patienten beskrevet i denne opgave og vist i 

Figur 2 påvirke dit valg af behandlingstilbud? 

• Da patienten har både detrusoroveraktivitet og infravesikal obstruktion er risikoen 

for forværring af inkontinensen efter operation større  

• Yderligere behandling af den overaktive blære er ikke mulig på grund af den 

svære infravesikale obstruktion  

• Patienten kan dog tilbydes afløbsforbedrende indgreb i form af åben prostatektomi 

eller laser prostatektomi etc. 

 

 

11. 

Nævn mindst 3 indgreb til afhjælpning af infravesikal obstruktion på grund af benign 

prostataforstørrelse 

• Åben transvesikal prostatektomi (TVP) 

• Transurethral prostatektomi (TURP) 

• Transurethral incision af blærehalsen (TUIP) 

• Laser prostatektomi (Holmium) 

• Transurethral mikrobølgebehandling af prostata (TUMT) 

 

 

12. 

Nævn mindst 3 senkomplikationer til prostatektomi med ca. angivelse (i procent) af 

hyppighed. 

• Retrograd ejakulation (70-100%) 

• Efterblødning (5-10%) 

• Inkontinens (1-2%) 
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• Erektiv dysfunktion (impotens ) (5-15%) 

• Strikturdannelse/meatusstenose (5-10%) 
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Opgave 03 

Arbejdsmedicin  

 

1.  

Beskriv kortfattet symptomer og kliniske fund ved vibrationsbetinget Raynaud-fænomen 

(hvide fingre). 

• Anfaldsvist optrædende udtalt bleghed (hvidhed, voksagtighed) af en eller flere 

fingre med proksimal skarp afgrænsning til normalfarvet hud og med samtidig 

udtalt hypæstesi  

• I starten omfattes enkelte fingres yderstykker. Senere kan der ske progression 

indtil metacarpophalangeal-leddene omfattende 2-5 fingre. Første finger er dog 

sjældent inddraget 

• Fremkommer typisk i køligt og fugtigt vejr, derfor primært om vinteren, men kan 

også opstå om sommeren eksempelvist ved badning. Anfaldene varer fra få 

minutter til 1 time og kan være smertefulde 

• Ved ophør af anfald afløses hvidfarvningen af cyanose og rødme 

• Mellem anfald er huden normal 

 

Anfald provokeres ikke af vibrationseksponering. Hvis dette anføres, bør det trække ned 

 

 

I det følgende beskrives en patient med kuldeinducerede hvide fingre 

 

Sygdomsananmese. 

58-årig tidligere rask mand, som første gang for godt 10 år siden fik bleghed af 

pegefingerens yderstykke på begge hænder ved udsættelse for kulde. Siden har han 

gradvist fået tiltagende gener og aktuelt inddrages 2. til 4. finger på begge hænder, nogle 

gange kun yderstykkerne, andre gange også midterstykkerne. Om vinteren har han 

næsten daglige problemer. Fingrene føles døde så længe de er hvide, og der er smerter i 
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fingrene, når han er ved at få varme i dem igen. Han har aldrig haft tendens til at få sår på 

fingrene. På arbejdet anvender han nu vibrationsdæmpende handsker og har varme 

handsker på, så snart han er ude i kulden. Endvidere sørger han for at sikre sig med varmt 

tøj. Han har ingen andre symptomer, hverken føleforstyrrelser eller snurrende 

fornemmelser i fingrene generelt og ingen hævede eller smertende led. Han ryger 15 

cigaretter dagligt. Han tager ingen medicin. Han indtager 3-4 øl dagligt. Ved objektiv 

undersøgelse findes ingen trofiske forandringer af fingrenes hud og negle. Blodtryk er 

145/85 mmHg og der er god puls i både arterie radialis og ulnaris bilateralt.  

 

Arbejdsanamnese 

1973-84, brolægger ved entreprenørfirmaet A. Hans arbejde bestod i at banke kantsten 

op, skifte fortovsfliser ud med kørebanefliser, sætte kantsten og lægge chaussesten 

imellem fliserne. Han anvendte en trykluftsdreven motorhammer til opbankning af beton 

ved kantsten skønsmæssigt to timer dagligt. Herudover stødte han henholdsvis grus og 

efterfølgende fliser på plads med en tung pladevibrator skønsmæssigt en halv time per 

dag. 

1981-2000, brolægger ved entreprenørfirmaet B. Han har her varetaget alle typer af 

brolægning, overvejende større opgaver. Arbejdet var varieret og foregik således, at han i 

dagevis stødte grus og sten med pladevibrator. I andre perioder skar han betonfliser til 

med håndholdt skæremaskine (diamantskær monteret på vinkelsliber). Til ophugning af 

beton brugte han en benzindreven motorhammer. Skønsmæssigt vurderer han, at han i 

perioden har brugt håndholdt vibrerende værktøj et par timer om dagen.  

2000-frem til nu, fortsat brolægger ved entreprenørfirmaet C. De første fem år lavede han 

brolægningsarbejde efter nedgravning af kabler. Stødte grus og sten med pladevibrator. 

Huggede indimellem beton ned med benzindreven motorhammer. Han skønner, at han i 

disse år har anvendt vibrerende håndværktøj tre timer dagligt. De sidste fem år har han 

mest været beskæftiget med at reparere mindre huller. Dette medfører, at han 

skønsmæssigt en halv time om dagen anvender pladevibrator samt vinkelsliber. Han kan 

ikke huske produktnavne på de værktøjer, han har anvendt gennem årene. 
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Tillægsinformation vedrørende vibrationsniveauer for håndværktøj 

 Accelerationsgruppe 

 I  

< 3m/s2 

II  

3 – 10 m/s2 

III  

> 10m/s2 

Vinkelsliber  X X 

Motorhammer   X 

Pladevibrator  X X 

 

 

 

2.  

Er arbejdsanamnesen forenelig med diagnosen vibrationsinduceret Raynaud-fænomen 

(hvide fingre)? Begrund svaret med udgangspunkt i de almene kriterier for arbejdsbetinget 

sygdom. 

• Det er veldokumenteret, at et arbejde med vibrerende hånd-holdt værktøj kan 

forårsage kuldeinducerede hvide fingre 

• Relevant tidsrelation samt intensitet og varighed af eksponering: Sygdomsdebut 

efter 25 års arbejde med gennemsnitligt 2 timers dagligt arbejde med 

håndholdt vibrationsværktøj med accellerationsniveau i gruppe II og III (se 

ovennævnte tabel) er en relevant eksponeringsintensitet og varighed 

• Ingen kendte konkurrerende årsager: Ingen oplysninger om sekundær 

Raynauds-fænomen som følge af bindevævssygdomme, som for eksempel 

sklerodermi, reumatoid artrit eller karlidelse på overekstremiteten.  

• Primært idiopatisk Raynaud-fænomen debuterer mindre hyppigt efter 50-års 

alderen  

• Ingen oplysninger om kuldeinducerede hvide tæer eller næse  
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3.  

Angiv hvilke undersøgelser, der kan udføres for at bekræfte diagnosen kuldeinducerede 

hvide fingre. 

• Et foto under anfald. Kan tages af patienten selv eller pårørende – i så fald er det 

vigtigt, at ansigtet er medfotograferet, så der ikke er tvivl om identiteten  

• Simpel kuldeprovokationstest, hvor hænder holdes i rindende koldt vand eller 

isvand i 5 minutter med samtidig kropsafkøling 

• Distal blodtryksmåling før og efter kuldeprovokation under standardiserede forhold 

i laboratorium. Et blodtryksfald på mindst 40 % anses for patologisk 

 

 

4.  

Angiv kort en klinisk graduering (sværhedsgrad) af sygdommen efter Stockholm-skalaen. 

• 3K-svær grad af kar-komponent (hyppige anfald af yder- og midterstykke af én 

eller flere fingre) 

 

 

5.  

Angiv de vigtigste differentialdiagnoser samt hvilke supplerende biokemiske 

undersøgelser, der bør foretages. 

Differentialdiagnoser 

• Sekundær Raynaud som følge af håndtraume, bindevævssygdom (sklerodermi 

og visse reumatiske sygdomme), polycytæmia vera, costoclaviculært 

afklemningssyndrom, bivirkning til behandling med ergotamin og betablokkere  

• (Nævnes Morbus Buerger og generaliseret arteriosklerose tæller det med og er 

en besvarelse udover pensum, idet disse diagnoser ikke er nævnt i lærebogen) 

 

Biokemiske undersøgelser (udredningen bør også tage sigte på årsager til perifer 

neuropati) 
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• Hæmoglobin,  

• Erytrocyt-status (MCV, MCHC)  

• Blodsukker  

• Serumfolat  

• B12-vitamin  

• IgM-reumafaktor  

• ANA 

 

 

6.  

Anfør de øvrige sygdomskomponenter i Hånd-Arm-Vibrations-Syndromet HAVS (udover 

hvide fingre). 

• Arbejde med vibrerende håndværktøj kan ud over kuldeudløste hvide fingre 

forårsage neuropati samt i sjældne tilfælde muskel- og knoglepåvirkning i 

overekstremiteten  

• Neuropatien kan være en perifer digital neuropati eller karpaltunnelsyndrom 

(sidstnævnte kan optræde uafhængigt af Raynauds-fænomen). 

 

  

7.  

Beregn sandsynligheden for, at brolæggerens hvide fingre skyldes erhvervsmæssig 

udsættelse for hånd-arm-vibrationer, idet det forudsættes, at prævalensen af sent 

debuterende idiopatisk Raynauds-fænomen blandt 50-årige danske mænd er 2 % samt at 

prævalensen af hvide fingre som funktion af kumuleret udsættelse for hånd-arm-

vibrations-eksponering er som vist i Figur 3.  

 

Figur 3 viser dosis-respons-kurver for forventet prævalens af hvide fingre i en population 

med otte timers daglig eksponering på forskellige niveauer. 

 

Arbejde med håndholdt vibrerende værktøj 2 timer dagligt i 25 år (forud for sygdomsdebut) 

kan antages at svare til 8 timers eksponering i ca 6 år (25/8*2). 
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Af Figur 3 fremgår det, at prævalensen af hvide fingre efter 6 års arbejde med hånd-arm-

vibrationsværktøj med en anslået acceleration på 10 m/s2 i gennemsnitligt 8 timer dagligt 

er ca. 20 % 

 

Den relative risiko (RR) for kuldeinducerede hvide fingre ved det pågældende hånd-arm-

vibrationsarbejde er således 10.0 – nemlig prævalensen blandt eksponerede (20 %) 

divideret med baggrundsprævalensen (2 %) 

 

• Den ætiologiske fraktion givet eksponering er bestemt ved formlen ÆF= RR-1/RR, 

hvor RR er den relative risiko. Altså er ÆF=10-1/10 = 9/10 = 90 %.  

• Det kan in casu med 90 % ‘s sandsynlighed fastslås, at sygdommen er 

arbejdsbetinget 

 

 

8.  

Hvordan vil du rådgive patienten? 

• Medicinsk behandling med vasodilaterende medicin er almindeligvis ikke indiceret 

• Der er indikation for aktiv rådgivning om rygestop, idet tobaksrygning vil forværre 

prognosen 

• Udsættelse for hånd-arm-vibrations eksponering bør begrænses yderligere ved 

reduktion af den samlede daglige tid, hvor disse værktøjer anvendes, og ved 

anvendelse af værktøjer med lavere accelerationsniveau. Korrekt rådgivning er 

vigtig, idet der er tale om en svær sygdomsgrad (grad 3K - svær) og der er risiko 

for sygdomsprogression med udvikling af komplikationer (kroniske sår på fingre)  

• Der bør foretages anmeldelse for formodet arbejdsbetinget sygdom 

 

 

9.  

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte, at brolæggerens hvide fingre er omfattet af 

arbejdsskadeforsikringsloven. Hvilke former for erstatning kan der komme på tale? 

• Eventuelle udgifter til undersøgelse og behandling 
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• Erstatning for varigt mén 

• Erstatning for tab af erhvervsevne, som dog ikke er relevant i dette tilfælde, med 

mindre han i sin nye funktion har en indtægtsnedgang på mindst 15 % 

Spørgsmålet om tab af erhvervsevne kan blive relevant, hvis hans 

erhvervssituation ændrer sig  
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Opgave 04 

Korte opgaver 

1. 

En 70-årig kvinde henvender sig med vandig diaré igennem 3 – 4 uger. Nævn mindst 3 

mulige diagnoser.  

• Cancer coli 

• Inflammatorisk tarmsygdom (specielt mikroskopisk colitis) 

• Infektiøs diaré 

• Polyp (herunder villøst adenom) 

• Nystartet medicinering – bivirkning?  

• (Coeliaki) 

• (Galdesyre-malabsorbtion) 

 

 

2.  

Icterus inddeles i 3 hovedtyper efter patogenese. Hvilke?  

Hovedtyper af icterus 

• Prehepatisk 

• Hepatisk 

• Posthepatisk 

 

Det er også fint at anføre  

• Øget bilirubindannelse (ukonjugeret bilirubin) 

• Konjugeringsdefekt i lever (ukonjugeret bilirubin) 

• Nedsat bilirubin transport i lever (overvejende konjugeret bilirubin) 

• Galdevejsobstruktion (konjugeret bilirubin) 
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3. 

Hvilke patienter bør tilbydes regelmæssig koloskopi ved non-heriditære og non-polypøse 

tarmsygdomme? 

Patienter med  

• udbredt kolitis og tidlig debut 

• vedvarende inflammatorisk aktivitet 

• skleroserende cholangitis 

• (familiær disposition til kolorektal cancer, må dog opfattes som en slags 

heriditær form, men dog ok hvis den familiære disposition medtages) 

 

 

4.  

Nævn en autoimmun tilstand med relation til kronisk inflammatorisk tarmsygdom, der 

influerer negativt på patientens mortalitet. 

• Skleroserende cholangitis. 

 

 

5.  

Figur 4. Hvilken undersøgelse er foretaget? 

• Tarmpassage 

 

 

6.  

Nævn mindst én indikation for undersøgelsen vist i Figur 4 (man kan ikke se det på Figur 

4, men patienten har også en sonde i ventriklen)?  
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• I nogle tilfælde vælges passage ved tegn til tarmobstruktion (ileus)  

 

 

7.  

Hvornår må man ikke bruge Bariumsulfat (BaSO4) til den viste undersøgelse i Figur 4 (og i 

stedet bruge vandopløselig iod-holdigt kontraststof)? 

• Når man har mistanke om hul på tarmen 

• (Man skal afholde sig fra at bruge barium ved alle akutte undersøgelser, som kan 

medføre efterfølgende behov for operation, endoskopi eller CT) 

 

 

8.  

En patient har længe haft smerter under højre kurvatur. Der er smerter i forbindelse med 

fødeindtagelse. Der er flere forkalkninger på CT-skanningen vist i Figur 5. Hvilke 

patologiske fund repræsenterer de?  

• Galdesten 

• Forkalkninger i pankreas forenelig med kronisk pankreatitis  

 

 

9.  

Indenfor plastikkirurgien benævnes en såkaldt ”stilket lap”. Hvad forstås ved en stilket lap? 

• Et vævsparti, der er løsnet delvist fra kroppen og som gennem sin tilhæftning 

(stilk) får sin blodforsyning  
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10. 

Indenfor plastikkirurgien benævnes en såkaldt ”fri lap”. Hvad forstås ved en fri lap? 

• Et vævsparti fridissekeret som en karstilket ø-lap, der er løsnet fuldstændig fra 

kroppen, og som det er muligt at transplantere til en sårdefekt med samtidig 

etablering af karanastomoser for at sikre blodforsyningen til lappen 

 

 

11. 

Nævn mindst 3 årsager til mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi. 

• Trombotisk trombocytopenisk purpura 

• Hæmolytisk uræmisk syndrom 

• Dissimineret intravaskulær koagulation 

• Eclampsi/præeclampsi 

• Malign hypertension 

• Vaskulitsygdom 

• Visse maligne sygdomme 

• Visse medikamenter (cytostatika, clopidogrel, Sandimmun) 

• Knoglemarvstransplantation 

 

 

12. 

Hvad er den hyppigste årsag til hæmolytisk anæmi i Danmark? 

• Autoimmun hæmolytisk anæmi (Coomb’s positiv hæmolytisk anæmi). 
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13. 

Nævn mindst 5 symptomer ved hurtig udviklet svær hyponatriæmi. 

• Almen utilpashed  

• Kvalme 

• Konfusion 

• Universelle kramper og eventuelt koma 

• (Nedsat smagssans, abdominalt ubehag, svaghed, krampetendens i muskulaturen 

og mors kan også nævnes) 

 

 

14.  

Nævn de kliniske og parakliniske fund ved Schönlein-Henochs purpura.  

• Akut glomerulonefritis med proteinuri og makro- eller mikroskopisk hæmaturi, 

purpura, abdominalsmerter, evt. gastrointestinal blødning, ledsmerter 

 

 

15.  

Nævn det typiske histologiske fund ved nyrebiopsi af patient med Schönlein-Henochs 

purpura. 

• Mesiangioprolierativ glomerulonefrites med IgA aflejninger ved 

immunofluorescensmikroskopi (IgA nefritis) 

 

 

16.  

Nævn mindst 5 mulige risikofaktorer for progression af kronisk nyresygdom. 

• Systemisk hypertension 
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• Intra-glomerulær hypertension  

• Høj grad af proteinuri  

• Høj grad af hyperlipæmi  

• Høj proteinindtagelse  

• Rygning  

• Høj fosfat-indtagelse  

• Intraglomerulær koagulation 

• (Interstitiel inflammation og ACE genotype DD kan også svares). 

 

 

17. 

I forbindelse med den statistiske analyse fra randomiserede undersøgelser kan 

resultaterne analyseres på flere forskellige måder. Forklar hvad der menes med hhv. per -

protokolanalyse og intention-to-treat analyse 

• Per-protokolanalyse omfatter kun de patienter som fuldfører forsøget som planlagt 

• Intention-to-treat analyse omfatter alle randomiserede patienter uanset om de 

gennemførte forsøget eller ej. Denne form for analyse kræver, at man kender 

behandlingsresultatet for alle patienter som går ud af forsøget 

 

 

18. 

En 40-årig, gråhåret kvinde henvender sig grundet træthed. Der påvises udtalt anæmi og 

undersøgelse af det perifere blod og knoglemarven viser tegn på modningsasynkroni i 

erytropoesens celler med store basofile erytroblaster (megaloblaster) samt 

hypersegmentering af de neutrofile granulocytter. Idet patienten tillige har dyspepsi-gener 

udføres gastroskopi. Biopsi af ventriklen viser atrofi af slimhinden. Angiv betegnelse for 

denne lidelse og anfør én komplikation til atrofi af ventriklens slimhinde.  

• Perniciøs anæmi 

let øget risiko for ventrikel karcinom  

let øget risiko for karcinoid tumorer i ventriklen 
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19. 

Angiv mindst 2 komplikationer til myokardieinfarkt, som kan påvises ved den 

makroskopiske patolog-undersøgelse (komplikation til såvel det friske infarkt som det 

ophelede infarkt må overvejes) 

• Ruptur med hjertetamponade 

• Ruptur med påvirkning af hjerteklapper (fx ruptur af mitralklappernes chordae 

tendineae  

• Ventrikel aneurisme  

• Vægtrombe 

• (Fibrøst område efter tidligere infarkt med dysfunktion/dyskenesi til følge) 

 

 

20. 

Pancreas cancer. Angiv hvilken del af pancreas, der oftest er involveret og den hyppigste 

histologiske type 

• Caput pancreatis med adenocarcinom 
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Opgave 1  
 
Nyresygdom. 
46 årig mand indbringes med ambulance til akutmodtagelsen. Patienten er fundet i sin 
lejlighed af naboen, som har ringet 112. Patienten er ved ankomsten ukontaktbar. Over de 
næste 2-3 timer bedres patienten lidt, han åbner øjnene ved smertestimuli, laver 
gryntelyde og trækker begge arme og begge ben til sig ved berøring. Abdomen er blødt. 
Der er ikke umiddelbart påviselige traumer.  
 
 
Spørgsmål 1 
Baseret på de forskellige organsystemer skal der gives en kort systematisk gennemgang 
af, hvilke objektive undersøgelser du indledningsvist vil foretage?  
 

Redegøre for brug af ABC i forbindelse med den initiale vurdering. 
 

1. Undersøge luftveje 
• Besværet respiration, stridor 

 
2. Respirationsfunktionen 
• Respirationsfrekvens, anvendelse af auxiliære respirationsmuskler, hørlige 

respirationslyde, cyanose, lungestetoskopi, perifer oxygensaturation 
 

3. Kredsløbsfunktion  

• BT, puls, hudfarve (cyanose), hjertestetoskopi, EKG, undersøge for tegn på nedsat 
perifer cirkulation (kølig cyanotisk hud), hydreringsgrad (halsvenestase, ødemer, 
slimhinder, hudturgor) 

 
 
Den perfekte besvarelse (men kræves ikke) vil også indbefatte omtale af neurologisk 
status, hvoraf flg. punkter kan nævnes: 
• Glasgow Coma Scale  
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• Sensorium, respons på stimuli 
• Øjenbevægelser 
• Pupilforhold 
• Refleksforhold generelt 

• Motorisk respons 
 
 
Andre relevante forhold (kræves ikke besvaret) kunne være at undersøge for: 
• Nakkestivhed 

• Temperatur 
 
 
Spørgsmål 2 
Hvordan vil du sikre dig anamnesen, og hvilke områder vil du fokusere på i din 
anamneseoptagelse? 

Indhente anamnese fra ambulancepersonale, pårørende, om muligt egen læge, 
hjemmepleje, institutionspersonale, tidligere journaloptegnelser, andet.  
 
Fokusere på: 
• Tidsmæssigt forløb 
• Symptombeskrivelse 

• Kendte sygdomme hos patienten, herunder smerteforløb (kroniske og akutte) 
• Traumer/ulykker 
• Medicinering, eller fødemiddelforgiftning 
• Misbrugsanamnese 
• Psykiatrisk anamnese  

• Supplere med at slå patienten op i journal/epikrisesystem, hvis adgang hertil haves 
 
 
Der udkommer svar på de venøse blodprøver og arteriepunktur taget kort efter 
ankomsten. 
Venøse blodprøver viser (referenceinterval i parentes): 
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• P-kreatinin-koncentration: 570 µmol/l  (60  - 105 µmol/l) 

• P-carbamid-koncentration: 36 mmol/l (3,2 - 8,1 mmol/l) 
• B-hæmoglobin-koncentration: 6,9 mmol/l  (8,4 - 10,8 mmol/l) 
• P-Na+-koncentration: 132 mmol/l  (137 - 145 mmol/l) 
• P-K+-koncentration: 6,3 mmol/l  (3,5 - 4,6 mmol/l) 
• P-calciumion-koncentration: 1,10 mmol  (1,18 - 1,32 mmol/l) 

 
Du har desuden fundet resultatet af en blodprøve taget for to måneder siden, hvor P-

kreatinin-koncentrationen var 86 µmol/l (60-105 µmol/l). 
 
Arteriepunktur (blodgas analyse) taget mens patienten får 2 liter ilt/min på et næsekateter 
giver følgende resultater. Referenceinterval i parentes. 

 
• Arterielt pH: 7,15    (7,35-7,45) 
• PaO2: 13,7 kPa    (9,3 - 13,3 kPa) 
• PaCO2: 3,0 kPa    (4,7-6,0 kPa) 
• P-HCO3-: 15 mmol/l    (22-27 mmol/l) 
• Base-excess: -9 mmol/l    (-3,0 til +3,0 mmol/l) 
• Iltsaturation 99 %.    (> 92 %) 
• P-Na+-koncentration: 130 mmol/l   (137 - 145 mmol/l) 
• P-K+- koncentration: 6,5 mmol/l   (3,5 - 4,6 mmol/l) 
• P-Cl- - koncentration: 109 mmol/l   (98 - 106 mmol/l) 
• P-glucose-koncentration: 4,0 mmol/l  (4,2 - 6,3 mmol/l) 

 
 
Spørgsmål 3 
a. Hvilke problemstillinger identificerer du ud fra disse blodprøvesvar?  

• Identificere hyperkaliæmi (vigtigt!) 
• Identificere acidose, skelne mellem metabolisk og respiratorisk genese og 

kompenseret/ikke kompenseret. I dette tilfælde ikke-kompenseret metabolisk 
acidose 

• Identificere akut nyresvigt 
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b. Redegør for akutte risici der kan være forbundet med de problemstillinger der beskrives 
i spørgsmål 3a 
 
Studenten bør fokusere på akut nyresvigt som den vigtigste diagnose.  

 
Akutte risici forbundet med akut nyresvigt er: 

o hyperkaliæmi 
o overhydrering 
o acidose 
o kramper/bevidsthedssløring 
 

 
Spørgsmål 4 
a. Hvilke undersøgelser vil du iværksætte indenfor det første døgn hos en patient med 
svær akut nyresygdom? 

 

• Indenfor første døgn 
o Kvantitering af diurese 
o Undersøgelse af urin for blod, albumin (stix) 
o Urinmikroskopi 
o Ultralyd af nyrer og urinveje 
o P-creatinkinase og P-myoglobin 
o Undersøge for hæmolyse (LDH, haptoglobin, thrombocytter) 
o P-fosfat, P-urat, P-Mg (ikke et krav)  
o Evt. urin Na-koncentration (mhp. at skelne prærenalt/renalt; ikke et krav) 
 
 

• Senere undersøgelser (indenfor følgende 2-3 døgn): 
o Døgnurin, (volumen, protein eller albumin, evt. creatinin) 
o Nyrebiopsi 
o Immunologisk screen (ANA, ANCA, anti-GBM etc.) (ikke et krav) 
o M-komponent, immunoglobuliner (ikke et krav) 



 6

o Hvis studenten nævner PTH, vitamin D-status etc. kan dette accepteres, 
(men det er på ingen måde et krav til besvarelsen) 

 
Sidste del af udredningsprogrammet (”senere undersøgelser”) kan besvares, men 
det er ikke et krav. Det er et krav, at studenten redegør for undersøgelser indenfor 
første døgn. 

 
 
Patientens nabo fortæller, at han sidst så patienten for to dage siden, hvor patienten ikke 
virkede syg. Naboen fortæller, at patienten har haft et misbrug. 
 
Der er anlagt et kateter i urinblæren. Der er i løbet af første time kommet 30 ml mørk urin 
uden koagler. 
 
Naboen oplyser, at patienten lå på gulvet henover en væltet skammel. Der udkommer P-
creatinkinase på 17.000 U/l (normalområde 50-200 U/l).  
 
 
Spørgsmål 5 
a. Hvilke diagnostiske overvejelser giver det anledning til?  

 

• Rhabdomyolyse (pigment-) induceret nefropati/ATIN/ATN.  
o Studenten må meget gerne nævne (men behøver ikke), at rhabdomyolyse 

ikke altid er induceret af muskletraume/iskæmi. Der er en tillige en række 
mulige metaboliske/toksiske årsager:  

 Farmaka (statin)  
 Narkotika (bl.a. kokain)  
 infektioner  
 hypertermi  
 myopatier  
 andre årsager 
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b. Hvilke undersøgelser vil du foretage? 
 

• P-myoglobin (evt. urin-myoglobin) 
• Klinisk undersøgelse af muskler for læsion/kompartmentsyndrom  
• Kontrollere elektrolytstatus, hvis ikke allerede gjort (specielt for hyperkaliæmi, 

hyperfosfatæmi, hypokalcæmi, hyperuricæmi) 
 
Studenten kan ved den ekstraordinære gode besvarelse forklare idét ikke alle forhold 
behøver at nævnes:  

o Diagnosen kan være meget vanskelig ved bevidstløse patienter. Diagnosen 
stilles ikke umiddelbart med billeddannende modaliteter 

o Ved den kliniske undersøgelse findes spændt muskelloge i ekstremiteten. 
Evt. fravær af puls (sent tegn). Der kan ses ødem og tegn til iskæmi (sent 
tegn). 

o Hos den vågne patient vil der være smerter på trods af immobilisation og 
smerter ved passiv udstrækning 

o Diagnosen kan i særlige tilfælde stilles ved trykmåling i muskellogen (>30 
mmHg svarende til >4 kPa er patologisk)  

 
 
Spørgsmål 6 
Angiv en kort systematisk inddeling af årsager til akut nyresvigt. 
 
Skelne mellem prærenale/renale/post-renale årsager (essentielt!) 

• Prærenale årsager 
o Nedsat gennemblødning (dehydrering (diarre, opkast), blødning, sepsis, 

hjertesvigt, cirrose, overdosering med diuretika/antihypertensiva) 
 
• Post-renale årsager 

o Infravesikal obstruktion (hyperthrophia prostata, cancer vesicae, striktur) 
o Ureter obstruktion (når bilateral, oftest cancer, retroperitoneal fibrose, 

accidentiel ligering ved OP, evt. stensygdom hos ennyret (medfødt) 
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• Renale årsager 
o ATIN/ATN (hyppigst) 

 Vedvarende iskæmi (”prærenalt bliver renalt”) 
 Toksisk (røntgenkontrast, pigment-induceret, letkæde-sygdom, 

gentamicin, cisplatin, svampegifte) 
o Akut interstitiel nefritis (allergisk eller toksisk) 
o Akut nefritisk syndrom/Rapid progressive glomerulonephritis (inkl. 

småkarsvaskulitter) 
 

• Reno-vaskulære årsager 
o Malign hypertension/sklerodermi 
o HUS (Hæmolytisk Uræmisk Syndrom)/TTP (Trombotisk Trombocytopenisk 

Purpura) 
o Storkarsvaskulitter (polyarteritis nodosa, Takayasu arteritis) 

 
De enkelte årsager angivet under hvert punkt kræves ikke besvaret for at bestå, men den 
perfekte besvarelse vil indeholde en eller flere korrekte årsager svarende til hvert punkt. 
 
 
Spørgsmål 7 
Beskriv kort dine umiddelbare behandlingstiltag hos ovennævnte patient. 
 

• Korrektion af elektrolytfostyrrelser (vigtig!) 
o Hyperkaliæmi: insulin-glucose infusion, K-absorberende resin (resonium), 

bikarbonat,  
o Acidose: bikarbonat 
o Monitorerer elektrolytter tæt, inkl. Ca2+, risiko for hypokalcæmi. OBS: 

hypocalcæmi skal kun behandles når den er symptomgivende. Calcium 
optages i muskulaturen og frigives senere med risiko for hypercalcæmi, hvis 
der er givet calciumtilskud under forløbet. 

 
• Væskeinfusion evt. forceret diurese (timediurese > 200-300 ml/time)  
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• Behandling af udløsende årsag (operation for traume, antidot for forgiftning, 
aspiration, antibiotika, smertebehandling, ilt, respirationsunderstøttende behandling) 

 

• Kirurgisk dekompression med spaltning af muskelfascien, hvis der findes 
kompartmentsyndrom 

• Evt. alkalinisering af urin (OBS risiko for overhydering og forværring af 
hypokalkæmi) – ikke et krav 

 

• Ad dialyse:  
De akutte indikationer: 1) ikke korrigerbar, svær hyperkaliæmi (>6,5), 2) svær 
acidose, 3) symptomatisk overhydrering, specielt ved anuri, 4) svær uræmisk 
encephalopati, 5) uræmisk pericarditis. 
 
Fjernelse af myoglobin ved dialyse er ikke en indikation i sig selv. 
 
Det er ikke et krav, at studenten kender de eksakte indikationer for akut dialyse, 
men en perfekt besvarelse vil angive en eller flere korrekte indikationer.  

 
 
Spørgsmål 8 
Det viser det sig, at patienten har været i behandling med diuretika forud for indlæggelsen. 
 
a. Nævn 3 hoved-grupper af diuretika  

• Tiazider 
• Loop-diuretika 
• Aldosteronantagonister 

 
 
b. Kan disse diuretika medvirke til det aktuelle sygdomsforløb og i så fald forklar kort 
mekanismen 
 

• Tiazider 



 10

• Loop-diuretika 
 
o Den diuretiske behandling kan have medført dehydrering og dermed 

medvirket til et moment af prærenal nefropati samt forværre den 
nefrotoksiske effekt af myoglobin. 

 
• Aldosteronantagonister (=kaliumbesparende diuretika) 
 

o Aldosteron-antagonister kan være medvirkende årsag til hyperkaliæmi 
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Opgave 2 
 
Patient med akutte mavesmerter. 
Mand på 42 år, tidligere rask uden tidligere operationer eller alkoholmisbrug. Patienten 
indlægges akut grundet pludselige indsættende diffuse abdominale smerter gennem 5 - 6 
timer. Kort efter smertedebut er der 5 - 6 alimentære opkastninger og 2 - 3 tynde ublodige 
afføringer. Ved indlæggelsen er patienten akut smertepåvirket, klamtsvedende med 
temperatur på 39,2 grader celsius. Puls er 88/min med BT 190/95 mmHg.  
 
 
Spørgsmål 1 
Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser gør du dig umiddelbart ud fra patientens 
anamnese og objektive fund?  

• Akut abdomen 
 

• Vigtigste årsager til akut abdomen hos nærværende patient: 
Akut pancreatitis 
Appendicitis acuta 
Cholelitiasis/cholecystitis 
Nefrolithiasis med urospepsis/cystopyelithis. 
Ileus 
Perforeret ulcus/hulorgan 
Diverticulitis coli  
Gastroenteritis 
 

Svarene behøver ikke at være begrundede og rækkefølgen behøver ikke at være 
prioriteret, men kort begrundelse og prioritering vil dog give max point  
 
 
 
 
 



 12

Spørgsmål 2 
Hvad vil du lægge vægt på ved optagelse af smerteanamnesen? 
 

• Smertedebut 
• Smerte lokalisation og udstråling 
• Smertens karakter/art  
• Smerteintensitet (evt. brug af VAS-skala) 
• Aggraverende og lindrende faktorer 
• Ledsagesymptomer 

 
 
 
Kort efter indlæggelsen gives opioid 2½ + 2½ mg (ketogan®) i.v. og patienten bliver 
næsten smertefri herpå. Der resterer lidt murrende smerter i højre øvre kvadrant og 
periumbilikalt.  
 
Temperaturen stiger til 39,6, Blodtryk 110/90, P 98. Patienten er let alment påvirket. 
 
Blodprøver viser følgende (referenceinterval i parentes):  
Leucocytter 24,2 (3,5 - 8,8 109/l), 
CRP (C-reaktivt protein) 176 (<8 mg/l) 
Hgb 8,6 (7,1 - 9,3 mmol/l) 
ALAT (alanin-amino-transferase) 636 (10 - 45 U/l) 
bilirubin 62 (5  - 25 umol/l) 
amylase 634 (25 - 120 (umol/l) 
basiske phosfataser 55 (35 - 105 U/l)  
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Spørgsmål 3 
a. Hvilken diagnose anser du for den mest sandsynlige på nuværende tidspunkt?  
 

• Pancreatitis acuta. Kunne skyldes galdesten. Der er temperaturforhøjelse, normal 
puls og blodtryk, forhøjede ALAT, bilirubin og amylase. 

 
b. Redegør for dine differentialdiagnostiske overvejelser på nuværende tidspunkt.  
Begrund kort dine overvejelser. 
 

• Akut pankreatitis, hvis ikke allerede nævnt (temperaturforhøjelse, normal puls og 
blodtryk, amylaseforhøjelse og påvirkede leukocytter) 

• Sepsis af ukendt årsag (temperaturforhøjelse, normal puls og blodtryk) 
• Kolangitis (temperaturforhøjelse, normal puls og blodtryk, påvirkede leukocytter og 

levertal) 
• Kolecystitis (temperaturforhøjelse, normal puls og blodtryk, påvirkede leukocytter 

og levertal) 
• (Meget sjældent inflammatorisk proces i højre abdominalhalvdel (kun lidt 

sandsynligt med påvirket amylase og bilirubin, - behøver ikke at nævnes) 
• (Meget sjældent basal højresidig pneumoni, - kun lidt sandsynligt med påvirket 

amylase og bilirubin, behøver ikke at nævnes) 
 
 
Spørgsmål 4 
a. Hvilken første medicinsk behandling vil du iværksætte på nuværende tidspunkt?  
 Sepsisbehandling 

o 3 – stofs antibiotiskbehandling på baggrund af ukendt focus. 
o Påbegynde intravenøs væskebehandling  

• Smertebehandling 
• Eventuel anden understøttende behandling (herunder intensiv/anæstesiologisk 

støtte-behandling) 
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Et døgn efter indlæggelsen er patienten smertefri og afebril og klinisk upåvirket. 
Infektionstallene er stort set normaliserede, levertallene er faldende med bilirubin 35 og 
ALAT 126. Amylasen er normaliseret. Røntgen af thorax er normal. 
 
En ultralydsskanning af lever og galdeveje afslører tyndvægget galdeblære med flere små 
konkrementer (få mm i størrelse). Pankreas har et normalt ultrasonisk udseende. Duktus 
koledokus er 12 mm (diameteren af duktus koledokus er normalt mindre end 10 mm).  
 
Spørgsmål 5 
Hvilke diagnostiske undersøgelser kan overvejes? Argumentér kort for valget af den ene 
mulighed frem for den anden. 

• MRCP = magnetisk resonans cholangio pancratikografi. Non-invasiv. Diagnostisk. 
Ingen mortalitet. Ingen behandlingsmulighed. På baggrund af patientens kliniske 
tilstand (intet der aktuelt tyder på kolangitis) og undersøgelsens non-invasive 
karakter foretrækkes MRCP eller EUL/EUS frem for ERCP 

 
• EUL/EUS = endoskopisk ultralydsskanning. Semi-invasiv. Undersøgelsen kan 

umiddelbart afløses (i samme seance) af ERCP til fjernelse af sten, hvis 
ekspertise haves. Meget lille risiko for morbiditet og mortalitet (perforation << 1 %) 

 
• ERCP = endoskopisk retrograd cholangio pancratiografi. Invasiv. Diagnostisk og. 

terapeutisk. Risiko for komplikationer i form af blødning, perforation og pankreatis, 
dog lav men ikke ubetydelig mortalitet (< 1%) 

 
 
Undersøgelsen viser normale fraførende galdeveje. 
 
 
Spørgsmål 6 
Hvilken definitiv behandling vil du tilbyde patienten, og hvilke potentielle komplikationer vil 
du informere patienten om i forbindelse med denne behandling? 

• Laparoskopisk kolecystektomi 
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Eventuelt begrunde (ikke krav) at operation optimalt skal være under samme indlæggelse 
(ved let pankreatitis) eller uger til måneder efter udskrivelse (ved svær pankreatitis). 
 

• Informere om risiko for organlæsion, blødning, infektion, læsion af dybe galdeveje 
og risiko for konvertering til åben operation 

 
Eventuelt nævne (ikke krav) at der kan være lille risiko for kroniske smerter efter 
galdenstensoperation (post-kolecystektomi syndrom). 
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Opgave 3 
 
Hjertemedicinsk patient. 
Patienten er en kvinde på 50 år med kendt hypertension gennem 10 år og endvidere 
storryger siden 20 års alderen.  

Patienten indlægges efter at have haft intermitterende trykkende smerter lavt 
retrosternalt/højt epigastrielt gennem 2 døgn. Smertemaksimum for 2 døgn siden og 
igennem det sidste døgns tid har smerterne været aftagende. Patienten er aktuelt 
smertefri. Patienten har hidtil opfattet det som et maveonde men henvender sig, da 
smerterne vedvarer. Der er Ingen udstråling af smerterne. Patienten er i medicinsk 
behandling tablet amlodipin og centyl m KCl (dihydropyridin og thiazid).  
 
Objektivt fremstår patienten upåvirket med BT 120/80 mmHg, puls 50/min. 
Hjertelungestetoskopi er normal. Abdomen blødt og uømt. Ekstremiteter uden tegn til dyb 
venetrombose (DVT), ingen ødemer og normal puls i arteria dorsalis pedis og arteria 
femoralis.  
 
 
Spørgsmål 1  
Røntgen er thorax fremgår af Figur A og B. Beskriv kort hvad du ser på røntgenbilledet af 
thorax 

 Røntgen af thorax i 2 projektioner viser  
o normal hjerte-karstamme (ej breddeforøget) 
o rene lungefelter  
o sinus frie 
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Figur A, bilag 01 
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Figur B, bilag 02 
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Spørgsmål 2 
Udover at bestille røntgenbillede af thorax skal du give et kort forslag til primær udredning 
hos denne patient? 

 EKG 
 Blodprøver (D-dimer, Troponiner etc.) 
 Evt. ultralyd (epigastrielle smerter hos storrygende, hypertensiv patient, obs. 

aortaaneurisme) 
 Evt. cykeltest (ikke akut) 
 Evt. ekkokardiografi (ikke akut) 

 
 
EKG i skadestuen er vist i EKG eksempel 01 (se nedenfor).  
EKG eksempel 01, bilag 03 
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Spørgsmål 3  
Ved besvarelsen af delspørgsmålene i spørgsmål 3 bedes man ikke bruge tvetydige 
begreber som bagvæg, men benytte terminologi som anterior, lateral, inferior eller 
posterior væg. 
 
a. EKG eksempel 01. Har patienten elektrokardiografiske tegn på infarkt og i givet fald i 
hvilke afledninger? 

 Q-takker og ST-elevation i II, aVF og III og ST depression i V1-V3  
 
b EKG eksempel 01. Hvis der er et infarkt, hvor er det da lokaliseret? 

 Infero-posteriort AMI 
 
c. EKG eksempel 01. Hvilken koronararterie er hyppigst involveret i de sete EKG 
forandringer? 

 Højre koronararterie.  
 
d. EKG eksempel 01. Hvilken rytme har patienten? 

 3. grads AV-blok 
 
 
Spørgsmål 4 
a. Hvilken antitrombotisk medikamentel behandling vil du starte? Du bedes også angive 
administrationsvej dvs. intravenøst, subcutant eller peroralt. 

 acetylsalicylsyre, clopidogrel (begge peroralt) og enten arixtra eller lavmolekulært 
heparin (begge subkutant) 

 
b. Er betablokker indiceret? 

 Betablokker er kontraindiceret på grund af 3. grad AV-blok 
 
c. Er der indikation for akut KAG (koronararteriografi) og evt. PCI (perkutan koronar 
intervention)? Begrund svaret. 
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 Da infarktet bedømt ud fra anamnesen er over 12 timer gammelt, er der ikke 
absolut indikation for akut KAG/PCI 

 
 Ved fortsat st-elevation og smerter selv efter 12 timer vil nogle kardiologer dog 

vælge at foretage KAG og PCI (behøver ikke besvaret, men svaret kan accepteres 
hvis begrundet)  

 
 

Spørgsmål 5 
Sygehistorien ændres nu til at smerterne kun har varet 4 timer. 
a. Hvilken undersøgelse er nu indiceret og med hvilket formål? 

 Akut KAG med henblik på primær PCI 
 
b. Hvilken antitrombotisk behandling skal der nu iværksættes umiddelbart? Du bedes også 
angive administrationsvej dvs. intravenøst, subkutant eller peroralt) 

 acetylsalicylsyre, clopidogrel (begge peroralt) og ufraktioneret heparin i.v. 
 
 
Der er nu gået et par døgn og der tages et nyt EKG (EKG eksempel 02 nedenfor). 
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EKG eksempel 02, bilag 04 
 

 
 
 
 
Spørgsmål 6 
EKG eksempel 02 ovenfor. Beskriv rytmen  

 1. grads AV-blok 
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Patienten har fået foretaget en ekkokardiografi, som viser en EF (Ejection Fraction) på 
35%.  Hun er velkompenseret. BT 110/70.  
 
Spørgsmål 7 
Hvilke medikamentelle behandlingsmæssige konsekvenser får patientens BT måling og 
ekkokardiografi?  

 Pt. skal have ACE-inhibitor  
 Betablokker behandling ikke decideret forkert. Skal gives i forsigtige doser pga. AV-

blok 
 Hvis EF <30 % skal der bestilles kontrol ekkokardiografi, når patienten har været i 

antikongestiv behandling og efter 90 dage. Hvis EF fortsat er <30 % vil der være 
indikation for profylaktisk ICD  

 
(Dette sidste svar vedrørende EF<30 % kræves ikke besvaret, men kan anføres 
at de meget dygtige) 
 
 

Spørgsmål 8 
Patienten har fået lavet en KAG via arteria femoralis på højre side med indsættelse af 
stent. 12 timer efter dette kommer der voldsom blødning fra indstiksstedet og patienten 
bliver akut dårlig, fjern, klam med BT på 70. Hvad skal der gøres? 

 Kompression på indstikssted  
 Trendelenburg 
 Intravenøs volumen (saltvand, plasmasubstitut f. eks albumin, voluven, dextran, evt 

blod) 
 Eventuel karkirurgisk assistance, hvis blødningen ikke som vanligt standser efter 

kompression 
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Spørgsmål 9 
Blødningen er standset og patienten er restitueret. Hvilke medikamina bør denne patient  
have ved udskrivelsen?  

 Acetylsalicylsyre 
 Clopidogrel (plavix) 
 Statin 
 ACE-inhibitor 
 Betablokker. 
 (Måske amlodipin, centyl, kan nævnes men behøves ikke) 

 
 
Spørgsmål 10 
Nævn typiske komponenter i rehabiliteringsforløbet efter et AMI.  

 Hjertegymnastik 
 Tobaksafvænning 
 Diætetisk instruktion 
 Muligvis sygeplejesamtale 
 Muligvis psykologhjælp 
 (Lægetid)  
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Opgave 4 
 
Korte spørgsmål 
Spørgsmål 1 
Hvad er de to væsentligste årsager til, at dødeligheden af hjertesygdom er faldet de 
seneste 20-30 år i Danmark?  

 Bedre behandling  
 Fald i forekomst af risikofaktorer/bedre livsstil 

 
 
Spørgsmål 2 
Hvilke to kræftformer screenes der systematisk for i Danmark?  

 Cervix cancer 
 mammacancer. 

 
 
Spørgsmål 3 
Traditionelt tales om primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Er screening for kræft 
udtryk for primær, sekundær eller tertiær forebyggelse?  

 Sekundær forebyggelse 
 
 
Spørgsmål 4  
a. Anfør den morfologiske forandring, der danner basis for udvikling af bær-aneurysmet 
(berry-aneurisme). 

 Kongenit defekt i karvæggens media 
 
b. Hvilket kar-gebet er primært afficeret ved denne tilstand? 

 Carotis gebetet/circulus arteriosus (Willisii) 
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Spørgsmål 5 
a. Angiv lokalisation af den blødning, der følger efter ruptur af bær-aneurysmet 

 Subarachnoidalrummet 
 
b. En nyresygdom ses undertiden associeret med bær-aneurismet. Hvilken? 

 Adult polycystisk nyre 
 
 
Spørgsmål 6 
Barretts esofagus er histologisk kendetegnet ved en cellulær tilpasning (adaptation) af 
epitelet. 
a. Anfør hvilken type af adaption, der er tale om? 

 Metaplasi (intestinal metaplasi) 
 
b. Angiv den vigtigste faktor, der udløser forandringen ved Barretts esofagus 

 Refluks (syre) 
 
 
Spørgsmål 7  
Angiv mindst 2 organer, hvor planocellulært karcinom forekommer (udgør mindst 20% af 
det pågældende organs karcinomer). 

 Huden  
 Esofagus 
 Bronkier/lunger 
 Cervix uteri er også et korrekt svar (men dette kan ikke forventes, idet studenterne 

endnu ikke har fået undervisning i gynækologi) 
 
 
Spørgsmål 8  
Hvilke(n) blodprøve(r) er specielt velegnet til at vurdere, om der er tale obstruktion af de 
dybe galdeveje?  
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• Bilirubin 
• ALAT (alanin-amono-transferase) 
• P-basiske fosfataser 
• P-γ (gamma)-glutamyltransferase 

• (ASAT må gerne nævnes men behøves ikke) 
 
 
Spørgsmål 9  
Nævn tre årsager til nedsat P-albumin. 

• Store forbrændinger 
• Nefrotisk syndrom 
• Sværere tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom  
• Dårlig ernæring (som f.eks. ved langvarig alkoholisme) 

 
 
Spørgsmål 10 
En patient kommer i skadestuen med åndenød. Du ordinerer røntgen af thorax.  
Hvad er de 4 vigtigste forandringer, du ser efter? 

• Pneumothorax 
• Pleuraeffusion 

• Lunge stase 
• Lunge infiltrater  
 
(Der skal svares pneumothorax og pleuraeffusion) 

 
 
Spørgsmål 11 

En 14-årig dreng kommer på skadestuen med 6 timers pludseligt indsættende voldsomme 
smerter og hævelse i pungen med overvægt mod højre side. Patienten har kvalme. 
Patienten har ikke været udsat for traume. Objektivt er der god almentilstand, temperatur 
37,3. Skrotum er hævet og meget palpationsøm med overvægt mod højre side, hvor der 
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ikke med sikkerhed kan palperes en testis. På venstre side palperes normal testis. Der er 
let rødme i huden. Der er ingen hævelse i inguinalområdet. 
 
På baggrund af sygehistorien, hvad er da den mest sandsynlige diagnose hos denne 
patient? Der må kun angives ét af de nævnte forslag: 
 
      a. Epididymitis                

b. Orchitis 
c. Torsio testis  
d. Incarcereret inguinoskrotalt hernie 

• Torsio testis 
 
 
Spørgsmål 12 
Forklar den vigtigste patofysiologiske årsag til akut pyelonefritis. 

 Bakteriel infektion betinget af hæmmet afløb fra nyren 
 
 
Spørgsmål 13 
Hvad er den mest sandsynlige årsag til akut pyelonefritis hos 
 a): en tre-årig pige/dreng? 
 b): en 27-årig kvinde? 
 c) en 58-årig mand? 

a) Kongenit misdannelse  
b) Graviditet  
c) Infravesikal obstruktion pga. prostatahyperplasi 

 
 
Spørgsmål 14 
Beskriv kort operationsindikationerne ved benign galdeblærestensygdom 
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 Smerter (socialt invaliderende smerter under højre kurvatur evt. med udstråling til 
skulderblad evt. ledsaget af kvalme opkastning. Smerterne er af timers varighed og 
optræder hyppigst om natten) 

  
 Komplikationer til sten  

o Sten i dybe galdeveje (Koledokussten). Sten kan give anledning til ikterus 
o Akut kolecystitis 
o Pankreatitis 
o (Mirizzis syndrom kan nævnes men behøver ikke) 

 
 
Spørgsmål 15 
Nævn 3 erhvervsrelaterede eksponeringer lægen skal være opmærksom på, når 
lungekræft optræder hos en aldrig ryger. 

 Betydende udsættelse for asbestfibre med mindst 15 års latenstid mellem første 
udsættelse og sygdomsdebut 

 Hexavalente kromforbindelser – eksempelvis ved arbejde i farveindustrien eller ved 
forarbejdning af rustfrit stål 

 Nikkelforbindelser i metalindustrien eksempelvis fornikling 
 Polyaromatiske kulbrinter (PAH) ved arbejde med asfalt og tjære blandt 

skorstensfejere, raffinaderiarbejdere, gasværksarbejdere og garagearbejdere 
 

 
Spørgsmål 16 
Angiv de vigtigste diagnostiske kriterier for arbejdsbetinget astma bronchiale, idet det 
forudsættes, at astma diagnosen er verificeret.  

 Eksponering for et agens (kemisk eller mikrobiologisk), som er dokumenteret årsag 
til astma (f.eks. melstøv), subsidiært nyopstået astma efter påbegyndt arbejde i et 
dokumenteret risikofag (f.eks. som svineavler eller damefrisør) 

 Påvisning af reversibel bronkieobstruktion i relation til den erhvervsmæssige 
eksponering. Påvisning kan ske ved (behøver ikke at nævnes): 

o Peakflowmonitorering med målinger på arbejdsdage og fridage 
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o Spirometriske undersøgelser før, under og efter eksponering for mistænkte 
arbejdsprocesser på arbejdspladsen 

o Provokation under kontrollerede omstændigheder på hospitalet 
 Påvisning af sensibilisering over for mistænkt agens – i praksis primært relevant 

over for højmolekylære stoffer som hvedemel, kaffebønner, museepitel samt visse 
enzymer og svampesporer (behøver ikke at nævnes) 

 Eksklusion af astmaanfald fremkaldt uspecifikt i arbejdsmiljøet hos en person, der i 
forvejen lider af astma af anden årsag (arbejdsforværret astma) 

 
Forudsætningen for at bestå er, at den studerende utvetydigt angiver, at der skal foreligge 
eksponering for stoffer i arbejdsmiljøet, der vides specifikt at kunne fremkalde sygdommen 
samt påvisning af reversibel bronkieobstruktion i relation til erhvervsmæssig eksponering. 
 
  
Spørgsmål 17 
a. Beskriv kort de typiske forandringer i knoglemarven hos patient med myelomatose. 

 Infiltrater af maligne plasmaceller – (og for de dygtige: ofte atypiske med en 
eller flere forstørrede cellekerner og monotypiske mht. ekspression af 
immunoglobulin lette kæder, dvs. positive for enten kappa eller lambda lette 
kæder) 

 
 
Spørgsmål 18 
a. Hvilken forandring findes typisk i udstrygningspræparater af blodet hos en patient med 
myelomatose – og hvad forårsager denne forandring? 

 Pengeruller (sammenklistrede røde blodlegemer) – forårsaget af sekretion af 
abnormt, monoklonalt immunglobulin fra de maligne plasma celler (M-
komponent) 

 
OBS til censor: Cirkulerende maligne plasmaceller (plasmacelleleukæmi) er 
sjældent forekommende – så abnorme plasmaceller er ikke det rigtige svar 
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b. Røntgenbilleder af knoglerne viser ofte karakteristiske forandringer hos patienter med 
myelomatose, hvilke? 

 Multiple, osteolytiske foci (destruktioner) 
 

d. Nævn 2 meget hyppige debutsymptomer ved myelomatose 
 Knoglesmerter  
 Fraktur 

 
 
Spørgsmål 19 

Hvad kaldes den maligne celle ved Hodgkin lymfom? 
 
 Hodgkin celler, Reed Sternberg celler (for de dygtige: varianter– lakunær celler ved 

nodulær sclerose; popcorn celler ved lymphocyte predominance) 
 
 
Spørgsmål 20 
Hvordan ser den typiske celle ud i et lysmikroskop ved Hodgkin lymfom? 

 Store celler, en eller flere cellekerner med åben/lys kromatintegning og meget 
tydelige/prominerende, violette/eosinophile nukleoler 
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Eksamenssættet består af 7 nummererede sider. 
 

Eksamensvejledning  
Eksamensopgaven består af 4 elementer: 3 hovedopgaver og 20 korte spørgsmål. Disse 4  
elementer vægtes ligeligt i bedømmelsen. Bemærk at nogle korte spørgsmål kan optræde sammen. 
Som det fremgår af nummereringen tæller de altså for 2 eller flere spørgsmål. 
Husk at anvende opgavenummereringen ved besvarelsen – det letter bedømmelsen.  
Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen         
er i overensstemmelse med fagets terminologi. 
 

Praktiske forhold 
Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 
 

Tilladte hjælpemidler 
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk         
regnemaskine. 
Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med                                                         
indlagte formler og oplysninger, der bruges i undervisningen.  
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Opgave 1 - Karkirurgi 
 
En 72-årig mand henvises fra egen læge med et tilfældigt fundet asymptomatisk 
abdominalt aortaaneurisme.  
 
1.1.  
Hvilke undersøgelser vil du anvende for at verificere diagnosen? 
 
UL-skanning, CT-skanning eller MR-skanning. 
 
1.2.  
Hvilke fordele og ulemper har de forskellige undersøgelser? 
 
UL: Hurtig, brugervenlig, men observatørafhængig. Er usikker til afgørelse af den kranielle 
afgrænsning. 
CT: Sikker, kan suppleres med kontrast ved normal eller marginalt forhøjet serum-
kreatinin. Ulempen er, at der er tale om røntgenstråler. 
MR: Sikker, kan anvendes ved nyreinsufficiens. Kræver at patienten ikke har klaustrofobi, 
og kroppen ikke indeholder magnetiske implantater/fremmedlegemer. 
 
1.3.  
Hvilke overvejelser ligger der bag stillingtagen til behandling ved et asymptomatisk 
aortaaneurisme?  
 
Langt de fleste abdominale aortaaneurismer vokser ca. 3-4 mm årligt i diameter med 
stigende rupturrisiko med stigende diameter. Dette skal ses i forhold til den operative 
mortalitet, som er ca. 5-6% ved operation for abdominalt aortaaneurisme.  
 
1.4.  
Hvor stort skal et asymptomatisk abdominalt aortaaneurisme være, inden man overvejer 
behandling, hvis der ikke er kontraindikationer? 
 
Abdominalt aortaaneurisme > 5,5 cm i a-p diameter. 
 
1.5.  
Nævn 4 symptomer hos patienter med abdominalt aortaaneurisme. 
 
Smerter i abdomen ses ved ekspanderende abdominalt aortaaneurisme eller ved ruptur. 
Smerter i ryggen kan skyldes tryk på columna fra abdominalt aortaaneurisme eller 
hydronefrose (afklemning af ureteres specielt i tilfælde med fibrose). 
Smerter i tæer (perifer embolisering fra muraltrombe). 
Synkope (ved smerter eller blødning). 
Hæmatemese (aortoduodenal fistel). 
Tegn på hjerteinsufficiens (dyspnø, ødemer) og evt. isoleret hævede ben (fistel til v. cava 
inferior). 
Tegn på infektion, hvis abdominalt aortaaneurisme er inficeret. 
Manglende diurese (abdominalt aortaaneurisme med fibrose). 
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1.6.  
Hvad vil du lægge vægt på i den objektive undersøgelse hos patient mistænkt for rumperet 
abdominalt aortaaneurisme?  
 
Almentilstanden og bevidsthedsniveau. 
Puls og BT. Temperatur og farver. 
St.c. og p. 
Abdominal palpation: Ømhed af aneurismet, udfyldning, defense. Mislyd over abdomen. 
Ømhed i nyreloger. 
Underekstremiteter: Pulsforhold, misfarvning af tæer. Ødem. 
Urinproduktion (blærekateter). 
 
1.7.  
Hvilke parakliniske undersøgelser vil du ordinere hos ovenstående patient, medmindre 
patienten skal direkte på operationsbordet pga. kredsløbskollaps?  
 
Hb., elektrolytter, kreatinin, infektionsparametre, type og BAS-test. 
Ekg, røntgen af thorax. 
CT-skanning. MR ved forhøjet kreatinin. Evt. perifer trykmåling og arteriografi ved 
pulsudfald. 
 
1.8.  
Hvad er den perioperative mortalitet (< 4 uger) ved operation for rumperet 
aortaaneurisme?  
 
Ca. 30-50%. 
 
1.9.  
Nævn mindst 5 af de vigtigste kirurgiske komplikationer efter operation for rumperet 
abdominalt aortaaneurisme. 
 
Blødning 
Infektion 
Trombose 
Tarmiskæmi 
Proteseinfektion 
Aorto-enterisk fistel 
Ventralhernie 
 
1.10.  
Nævn mindst 4 af de vigtigste medicinske komplikationer efter operation for rumperet 
abdominalt aortaaneurisme.  
 
Pneumoni 
Atelektase 
MI 
Rytmeforstyrrelser (atrieflimren) 
Nyreinsufficiens 
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1.11.  
Hvordan er overlevelsen (efter 4 uger) for patienter behandlet for abdominalt 
aortaaneurisme?  
 
Overlevelsen er næsten som baggrundsbefolkningen.  
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Opgave 2 – Brystsmerter og brystubehag 
 
Sygehistorie 
En 48-årig mand, tidligere rask uden kendte hjertelungesygdomme, indbringes til 
skadestuen af Falck på grund af meget stærke smerter i venstre side af brystet. Smerterne 
er lokaliserede nedadtil, og de forværres ved vejrtrækning og hoste. Patienten oplever 
ingen smertelindring ved stillingsændringer og ingen ændringer ved fødeindtagelse. 
Smerterne begyndte for 2 dage siden, og de er bare blevet værre og værre. I samme 
periode har patienten været tiltagende generet af hoste, og han har hostet rigeligt gulligt 
og grønligt materiale op, ligesom han har haft almen sygdomsfølelse og kulderystelser. 
Patienten har ingen rejseanamnese. Ved den objektive undersøgelse findes patienten 
vågen og klar, varm og tør, men forpint, med respirationsfrekvens på 36, transkutan 
saturation uden tilskud af ilt på 89 %, BT 110/60, P 100 per min og regelmæssig, Tp 39,6 
og ved lungestetoskopien findes der dæmpning og nedsat respiration basalt på venstre 
side over et større område. Brystsmerterne kan ikke frembringes ved manuelt tryk på 
brystkassen. 
 
2.1. 
Diskuter, hvad patienten med størst sandsynlighed fejler med fokus på patientens klinik og 
brystsmerter og nævn tillige med få sætninger per diagnose mindst 6 andre diagnoser, 
som du på baggrund af patientens smertebeskrivelse og sygehistorie ikke tror, at patienten 
fejler. 
 
Svar: 
På baggrund af respirationssynkrone brystsmerter, feber, hoste og ekspektoration, der har 
stået på i nogen dage og nedsat respiration og dæmpning basalt på venstre side ved 
lungestetoskopien, er den mest sandsynlige kliniske diagnose for denne patient en 
venstresidig pleurapneumoni.  
 
Differentialdiagnoser, der forkastes: 
Akut koronar syndrom – iskæmiske brystsmerter/brystubehag er ikke typisk 
respirationssynkrone. 
Aortadissektion – brystsmerter ved aortadissektion er typisk akut indsættende og ikke som 
her udviklet over 2 dage. 
Lungeemboli – ved lungeinfarkt kan der være respirationssynkrone smerter og subfebrlia, 
men i dette tilfælde med rigelig gullig og grønlig ekspektoration og feber optil 39,6 peger 
billedet ikke på lungeemboli. 
Pneumothorax – smerter ved pneumothorax er typisk respirationssynkrone, men en 
pneumothorax er typisk akut indsættende og ikke som her udviklet over 2 dage. Ved 
pneumothorax er der endvidere typisk rungende perkussionslyd på den afficerede side og 
ikke dæmpning. 
Lungetumor med indvækst – typisk med respirationssynkrone- og bevægeafhængige 
smerter men uden feber til 39,6. 
Perikarditis – brystsmerterne er typiske respirationssynkrone, men der er ikke ledsagende 
gullig og grønlig ekspektoration, og så er smerterne også typisk stillingsafhængige, hvilket 
brystsmerterne i aktuelle sygehistorie ikke er. 
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Myoser, facetsyndrom, og andre smerter fra bevægeapparatet – typisk stillingsafhængige- 
og bevægeafhængige smerter, der typisk kan frembringes eller forværres ved manuel 
palpation af thoraxskelet eller thoraxmuskulatur. 
Refluks og andre smerter fra esofagus og ventriklen – typisk sviende og brændende 
smerter, der forværres typisk i liggende stilling og ved fødeindtagelse. 
 
2.2.  
Beskriv et paraklinisk udredningsprogram, der bidrager til at a) stille den endelige 
diagnose, og som udover den kliniske præsentation bidrager til at b) belyse patientens 
prognose. Beskriv kort, hvilke resultater der forventes af de bestilte undersøgelser – det 
mest sandsynlige. 
 
Svar: 
Ad a: 
For at bekræfte den kliniske diagnose pleurapneumoni skal der tages røntgen af thorax, 
som forventes at vise større venstresidigt infiltrat og pleuraexudat. 
 
For at få en mikrobiologisk diagnose skal der tages ekspektorat fra til mikroskopi og 
dyrkning, ligesom patienten med kulderystelser og Tp 39,6 skal bloddyrkes. Mikroskopien 
forventes at vise talrige neutrofile granulocytter med flere grampositive diplokokker, og 
bloddyrkningen kunne meget vel indeholde grampositive diplokokker også. Den endelige 
mikrobiologiske diagnose forventes at blive pneumokokpneumoni. Det skønnes i orden 
hos denne patient ikke at starte udredning for atypisk pneumoni på nuværende tidspunkt. 
 
For at bekræfte mistanken om bakteriel infektion tages der leukocytter med 
differentialtælling og CRP. Der forventes forhøjet antal leukocytter med overvægt af 
granulocytter og væsentlig forhøjet CRP. 
 
Da diagnosen oplagt er pneumoni er der ingen grund til at bestemme d-dimer for at 
udelukke eller afkræfte diagnose lungeemboli. D-dimer forventes også at være forhøjet 
ved pleurapneumoni og vil således ikke bidrage diagnostisk. 
 
Ad b: 
Ved vurdering af pneumoni erhvervet uden for sygehus ved indlæggelsen lægger man 
ifølge CURB score vægt på følgende omkring prognosen: respirationsfrekvens > 30/minut, 
SBP < 90 mmHG eller DBP 60 mmHg, nytilkommen konfusion, carbamid > 7 mmol/l, og 
alder over 65 år. Som det fremgår af sygehistorien har aktuelle patient en 
respirationsfrekvens på 36 per min, men ellers ingen af de øvrige kliniske tegn til dårlig 
prognose. 
 
Andre undersøgelser har vist, at parakliniske mål som infiltrater i flere lungelapper, 
leukopeni og trombocytopeni også påvirker prognosen. 
 
Der bør således tages carbamid på denne patient for at belyse prognosen bedre. I den 
praktiske klinik bør der tages natrium, kalium, kreatinin, og også carbamid, ligesom der 
udover leukocytter bør tages trombocytter. 
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Med respirationsfrekvens på 36 per min bør der også tages a-punktur. Med transkutan-
saturation uden tilskud af ilt på 89 % forventes nedsat pO2 på a-punktur, mens pCO2 kan 
være svær at forudsige. Patienten kunne meget vel hypoventilere på grund af smerter, 
selv om respirationsfrekvens er 36 per min.   
 
Det er selvfølgelig i orden at tage EKG, men med Tp på 39,6 og smerter, vil en 
regelmæssig puls på 100 tvangfrit være en sinus takykardi, så det bør ikke trække 
væsentlig ned, hvis der ikke er ordineret EKG. 
 
Det vil også være et acceptabelt svar, hvis der i forbindelse med prognose diskuteres, om 
der er tegn på påvirkning af andre organsystemer end lungerne - multiorgansvigt, som 
eksempel påvirket nyrefunktion. 
 
2.3.  
Beskriv et behandlingsprogram, der er rettet mod patientens totale situation. 
 
Svar:  
Da patienten præsenterer sig med  pneumoni erhvervet uden for sygehus, skal patienten, 
hvis der ikke er allergi, behandles med penicillin. Da patienten er klinisk påvirket med 
respirationsfrekvens på 36 per min og har haft kulderystelser, bør penicillin gives 
intravenøst, ligesom det vil være på sin plads at overveje at lægge et quinolon til 
penicillinbehandlingen, nu patienten er klinisk påvirket, indtil den endelige mikrobiologiske 
diagnose foreligger. Da der er hypoxi, skal patienten have tilskud af ilt, således at den 
transkutane saturation er sikkert over 92 % og gerne over 95 %. Da patienten er svært 
forpint af smerter, skal der gives smertestillende medicin. Panodil er næppe nok, og der 
bør gives NSAID eller morfin, således at patienten kan blive smertefri og trække vejet frit 
igennem for at forbygge atelektaser. Da patienten er højfebril, skal patienten sikres 
tilstrækkelig væske eventuelt i form af intravenøs NaCl. 
 
 
Sygehistorie fortsat 
 
4 dage efter indlæggelsen, hvor patienten ellers har responderet fint på behandlingen, får 
patienten pludselig en meget ubehagelig trykken for brystet med udstråling til venstre arm. 
Der er ledsagende åndenød, og patienten bliver helt kølig og klamt svedende. BT er 
110/70, og P er 68. Der bliver taget et EKG, der er vist nedenfor. Patientens abdomen er 
helt uden ømhed.  
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2.4.  
Beskriv patientens EKG med hensyn til rytme og udseende. Foreslå diagnose på 
baggrund af specielt brystubehag men også EKG. Beskriv den mest sandsynlige 
patologiske baggrund for det pågældende EKG og nævn en anden relevant differential 
diagnostisk patologisk årsag, som dog er sjælden. 
 
Svar: 
Patientens EKG er med sinusrytme og udtalt ST- elevation i de inferiore 
ekstremitetsafledninger og de laterale prækordialafledninger, som det typisk ses ved ST-
elevations AMI (STEMI). Der er udtalt ST-depression i de laterale ekstremitetsafledninger 
og proximale prækordialafledninger. EKGet kan også beskrives som et hyperakut 
inferolateralt ST-elevations myokardieinfarkt med posterior spejlbilledekonfiguration. 
 
Patienten har helt typisk brystubehag og EKG forandringer foreneligt med akut koronar 
syndrom med STEMI. 
 
Den mest sandsynlige årsag til patientens tilstand er et rumperet atherosklerotisk plaque i 
højre koronararterie – ved højre dominans – eller ramus circumflexus – ved venstre 
dominans – med efterfølgende trombotisk okklusion af koronararterien. En relevant, men 
meget sjælden differential diagnose er jo aortadissektion med dissektion ned i en 
koronararterie, typisk den højre. 
 
2.5.  
Ville det have ændret dine overvejelser med hensyn til diagnosen, hvis patienten i dette 
tilfælde havde beskrevet sit brystubehag/sine brystsmerter som sviende og brændende og 
også havde kastet op? Diskuter denne problemstilling. 
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Svar: 
De nævnte gastrointestinale symptomer burde ikke føre til ændring af diagnosen. EKGet 
er så oplagt for STEMI, og patienten er uden ømhed i abdomen. Endvidere er det faktisk 
sådan, at op til 20 % af patienterne med akut koronar syndrom beskriver deres 
brystubehag som sviende og brændende, ligesom de autonome reflekser, der aktiveres i 
forbindelse med et større STEMI ikke sjældent involverer kvalme og opkastninger. 
 
2.6.  
Beskriv i detaljer håndtering og behandlingen af patienten, sådan som han har det nu. 
 
Svar: 
Patienten har tegn til et stort akut myokardieinfarkt, og den lukkede koronararterie skal 
søges åbnet hurtigst muligt med akut PCI eller trombolyse, hvis der ikke er mulighed for at 
få udført akut PCI. I Danmark tilbydes alle patienter som denne patient akut PCI, og 
patienten skal derfor hurtigst muligt transporteres til et kardiologisk laboratorium med PCI 
faciliteter, også hvis det nødvendiggør transport til et andet hospital. 
 
Hos denne patient vil det, da det systoliske blodtryk er over 100, og pulsen er over 60, 
være relevant at give sublingual nitroglycerin for at behandle en eventuel 
koronararteriespasme og for at lindre symptomerne, hvorimod det vil være i orden ikke at 
give intravenøs betablokker hos denne patient med tegn til stort akut myokardieinfarkt og 
relativt lavt puls og blodtryk. Det kan derudover være relevant at give morfin for 
brystubehaget. 
 
Ved planlagt akut PCI skal patienten hurtigst muligt starte antitrombotisk behandling med 
acetylsalicylsyre (magnyl), der gives som brusetablet eller tygges, og clopidogrel, ligesom 
der gives intravenøs (ufraktioneret) heparin. Ved trombolyse skal der også hurtigst muligt 
startes antitrombotisk behandling med acetylsalicylsyre og clopidogrel, og alt efter hvilket 
trombolysemiddel, der anvendes, skal der eventuelt også gives heparin intravenøst eller 
subkutant. Det sidste gælder for de nyere trombolysemidler som alteplase og 
tenecteplase. 
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Opgave 3 - Icterus 
 
En 55-årig kvinde indlægges på medicinsk afdeling, idet hun gennem lang tid har klaget 
over at hun har følt sig mat og træt og manglende appetit. Trods dette har hun følt at 
bukserne strammede. Gennem de sidste dage har familien bemærket, at hun var blevet 
gul i øjnene. 
Kvinden har ingen smerter og har ikke været ude at rejse. Hun oplyser endvidere, at hun 
altid har haft et normalt forbrug af alkohol. Kvinden har i mange år været i behandling med 
østrogener og enalapril (Corodil®) for forhøjet blodtryk. Tager intet andet medicin. 
Har aldrig været indlagt tidligere, men har et ambulant forløb på hudafdelingen på grund af 
hudkløe. 
 
3.1.  
Nævn og inddel de vigtigste årsager til icterus. 
 
Svar:  
Præhepatisk icterus 
Øget destruktion af erytrocytterne som man ser det ved en fysiologisk tilstand hos nyfødte 
eller ved hæmolytisk anæmi. Ukonjugeret hyperbilirubinæmi. 
Hepatocellulær icterus 

1. Konjugeringsdefekt som det ses ved Gilbert syndrom. Ukonjugeret 
hyperbilirubinæmi. 

2. Hepatocellulært – nedsat transport eller optagelse af bilirubin over 
galdemembranen, som det ses ved akutte og kroniske leversygdomme. Konjugeret 
hyperbilirubinæmi. 

Kolestatisk icterus. 
Obstruktion af de fraførende galdegange eller lidelser i de små galdeveje (ikke obstruktiv). 
Konjugeret hyperbilirubinæmi. 
 
Skal med: præhepatisk, hepatocellulær og kolestatisk.   
 
3.2. 
Inddel den a priori sandsynlige årsag til icterus i relation til alderen (nyfødte, børn/unge, 
voksne, gamle). 
 
Svar: 
Nyfødte: Fysiologisk icterus. 
Børn og unge: Gilberts syndrom eller hepatitis A og B. Sjældnere er autoimmun hepatitis 
og genetiske defekter (Wilsons sygdom). 
Midaldrende personer: Galdesten, cirrose - specielt på alkoholisk basis. Hepatitis B og C 
og toksisk påvirkning. 
Ældre: Maligne sygdomme i lever og pancreas , galdesten, højresidig hjerteinsufficiens. 
 
Skal med:  
Børn og unge: Hepatitis A og B. Sjældnere er autoimmun hepatitis.  
Midaldrende personer: Galdesten, cirrose - specielt på alkoholisk basis. Hepatitis B og C.  
Ældre: Cancer fx i lever og pancreas, levermetastaser. 
 



 10 
 

 
3.3.  
Ved den objektive undersøgelse havde kvinden tydelige cirrosestigmata. 
Nævn mindst 4 cirrosestigmata. 
 
Spidernævi > 5 som ses oftest på truncus for og bagflade 
Palmart erythem, hvide negle 
laklæber og icterisk cirroseteint 
Hård forstørret ofte puklet lever, splenomegali 
ascites 
Dyskrin med testesatrofi og gynækomasti 
caput medusae 
Nedsat kropsbehåring 
 
Skal med: spidernævi  
 
3.4.  
Nævn mindst 4 årsager til levercirrose. 
 
Alkohol og alkoholisk hepatitis, hepatitis B og C, autoimmun hepatitis, primær biliær 
cirrose, primær scleroserende cholangitis, genetiske årsager (hæmokromatosis, Wilsons 
sygdom), NASH (non-alkoholisk stereohepatitis), toksisk hepatitis, Kryptogen 
Skal med: Alkohol, hepatitis B og C, autoimmun hepatitis, primær biliær cirrose 
 
3.5. 
Der blev taget nogle indledende blodprøver der viste P-bilirubin på 155 µmol/l (5-35 
µmol/l), P-basisk fosfatase 426 U/l (35 – 105 U/l) P-ALAT 135 U/l (10-70 U/l), P-
koagulationsfaktorer II-VII-X 0,55 (0,7 – 1,3) og P-albumin 28 g/l (36-45 g/l). 
Hvilke diagnostiske overvejelser giver de biokemiske fund anledning til? 
 
Svar: Cholestase. Det kunne være både en extrahepatisk/obstruktiv cholestase eller i 
dette tilfælde mere sandsynligt at det tyder på en intrahepatisk årsag som fx primær biliær 
cirrose. En god besvarelse er uddybende overvejelser, med fokus på intrahepatisk årsag 
og hvorfor. 
 
3.6. 
Hvilke supplerende blodprøver vil du ordinere og hvorfor? 
 
Svar: IgG, IgA og IgM.  
IgA forhøjelse ses oftest hos alkoholikere, IgG forhøjelse er klassisk hos patienter med 
autoimmun hepatitis og IgM forhøjelse er klassisk hos patienter med primær biliær cirrose 
Glatmuskelantistof som vil være forhøjet og positiv ved autoimmun hepatitis (i 70%). 
Mitrokondrieantistof vil være forhøjet ved en primiær biliær cirrose, ANCA er ofte forhøjet 
hos patienter primær scleroserende cholangitis. 
Patienten bør også screenes for hepatitis B (HBsAg og /eller HBV-DNA) og hepatitis C 
(HCV) og hæmokromatosis (høj ferritin og positiv gentest). 
Skal med: IgA, IgG og IgM og antistofferne 
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3.7. 
Hvilke billeddiagnostiske undersøgelser vil du foreslå, og nævn fordele og ulemper. 
 
Svar:  

1. Ultralydsscanning patientvenlig, let at anvende, men sten i de dybe galdeveje kan 
overses og er undersøger afhængig 

2. CT-scanning er patientvenlig og undersøgeruafhængig, reproducerbar. Kan afklare 
årsagen til obstruktion i op til 90 %, men patienter bliver udsat for stråler 

3. ERCP (endoskopisk retrograd cholangiopancreatografi)  kkan fremstille galdeveje og 
pancreasgangsystemet. Der er mulighed for terapi fx stenfjernelse, papilotomi, 
dræn og der kan tages biopsier, men komplikationsfrekvensen (akut pancreatitis) er 
relativ stor 5-10% og kræver stor erfaring 

4. MRCP (Magnetisk resonans-kolangiopankreatikografi) fremstiller galde og 
pancreasgangene meget tydeligt og er uskadelige for patienten, men der kan ikke 
laves diagnostiske eller terapeutiske procedure. 

 
Skal med: alle 4  
 
 
3.8. 
Kvinden blev herefter udskrevet til ambulant opfølgning. Ved den efterfølgende kontrol 
viste blodprøveværdierne stigende P-creatinin fra 99 til 284 µmol/l (60-105 µmol/l).  
Hvad kan årsagen være til dette og hvordan kommer du nærmere diagnosen? 
 
Svar: Creatininstigningen kan skyldes dehydrering eftersom kvinden formentlig blev sat i 
vanddrivende behandling for en formodet ascites, eller fordi hun ikke drikker nok. En 
alvorlig differentialdiagnose er hepatorenalt syndrom. Ved hepatorenalt syndrom er døgn 
urin natrium < 10 mmol/l, og der er ingen effekt på diuresen efter væskeindgift. Urin 
mikroskopi er normal. 
Skal med: Dehydrering og hepatorenalt syndrom. Test med væskeindgift. 
 
3.9. 
En nat blev kvinden indlagt akut med blødende esofagusvaricer. Kvinden blev behandlet 
med terlipressin (Glypressin®) og fik foretaget en endoskopisk variceligering (banding). 
Efterfølgende blev kvinden sat i behandling med propranolol. Blødningen stoppede.  
Blodprøverne viste stigende P-creatinin til 375 µmol/l (60-105 µmol/l) og P-
koagulationsfaktorer II-VII-X på 0,30 (0,7 – 1,3). 
 
Hvilke overvejelser har du for patienten på langt sigt? 
 
Svar: Kvinden bør henvises til levertransplantation. Faldende koagulationsfaktorer tyder på 
tiltagende dårlig leverfunktion. Esofagusvaricer er et prognostisk dårligt tegn og stigende 
creatinin kunne være et udtryk for hepatorenalt syndrom. 
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Opgave 4  -  Korte spørgsmål 
 
4.1. 
Hvad forstås ved interne hæmorider, og hvad disponerer til dem? 
 
Definition: Forstørrelse og displacering af de normalt forekommende lukkepuder ovenfor 
linea dentata med hæmmet afløb fra plexus haemorrhoidalis interna til følge. 
 
Dispositioner:  
Øget tryk i analkanalen. 
Fiksationen af slimhinden til interne sphincter (Parks ligament) bliver løs med alderen (fra 
30-års alderen). 
Graviditet. 
 
4.2. 
Hvordan inddeles interne hæmorider, og hvad er symptomerne? 
 
Inddeling: 
Gr. 1 kun synlige i anoskopet 
Gr. 2 prolaberer ved pressen, men reponeres spontant 
Gr. 3 prolaberer og skal reponeres manuelt 
Gr. 4 Irreponible 
 
Symptomer: 
Blødning 
Prolaps 
Udflåd (soiling) 
Pruritus 
 
4.3. 
Redegør for de psykiske reaktioner der kan opstå i efterforløbet på en krisereaktion efter 
et livstruende overfald på arbejdet.  
 
Skal med: Posttraumatisk stresstilstand (Post Traumatic Stress disorder, PTSD). 
Tilbagevendende episoder med genoplevelse af overfaldet (flash-backs) eller stærkt 
ubehag ved omstændigheder, der minder om overfaldet. Drømme eller mareridt. Trækker 
sig fra socialt samvær, forstemthed, forsøger at undgå aktivitet og situationer, som kan 
minde om traumet. Tendens til at fare sammen. Reaktionen skal optræde inden for 6 
måneder efter overfaldet.  
 
Gode supplerende emner: At der udover ovennævnte kan være helt eller delvis amnesi for 
overfaldet, vedvarende symptomer i form af søvnbesvær, irritabilitet eller vredesudbrud, 
koncentrationsbesvær og hypervigilitet. 
 
Hvad der ikke må stå: Udbrændthed. 
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4.4. 
Angiv med stofnavne-eksempler lægemiddelstofgrupper, der anvendes i behandlingen af 
peptisk ulcus samt disses virkning og virkningsmekanisme. 
 
Det er tilstrækkeligt at nævne grupperne nedenfor og et eksempel fra hver gruppe: 
 
(1) Syrehæmmende terapi: a) protonpumpehæmmere fx omeprazol, der virker ved at 
hæmme protonpumpens sekretion af H+ i parietalcellerne i ventriklen (ved kovalent at 
modficere en cystein i transportmolekylet). b) H2 histaminantagonister herunder cimetidin 
og ranitidin hæmmer syreproduktionen ved at blokere histamins stimulerende effekt på 
syreproduktion via H2 receptorer på parietalcellerne. c) antacida som fx 
aluminiumhydroxid, magnesiumoxid kan kun i begrænset omfang hele ulcus, men kan 
anvendes med lindrende effekt som kortvarig neutralisering af mavesyren. 
(2) Slimhindebeskyttende terapi: a) sukralfat fremmer sårheling ved en kompleks 
mekanisme via beskyttelse af mucosa i tarmen. b) misoprostol er en prostaglandinanalog 
(af PGE1), som hæmmer ventriklens HCI-produktion via direkte effekt på parietalceller. 
Stoffet modvirker fx NSAID-induceret ulcus. 
(3) Antibiotisk behandling af Helicobacter pylori infektion. Som eradikationsterapi 
anvendes triple-terapi med 2 antibiotika og en protonpumpehæmmer eller H2-antagonist. 
 
Hvad der ikke må stå:  
At H1-antagonister anvendes til behandling af ulcus. 
 
4.5. 
65-årig mand henvist pga. træthed og abdominalsmerter. Objektiv undersøgelse viser 
massiv splenomegali. Ingen rejseanamnese. 
 
4.5.1: Nævn mindst 3 årsager til splenomegali. 
4.5.2: Hvilke diagnoser vil man især overveje hos den aktuelle patient? 
4.5.3: Hvorledes vil du komme diagnosen nærmere? 
 
Skal med: 
4.5.1: Infektion (malaria, EBV), stase (akut og kronisk), neoplasi (især tumorer indenfor det 
hæmatopoietiske system). 
4.5.2: CML, myelofibrose. 
4.6.3: Blod og knoglemarvsundersøgelse til histologi og cytogenetik. 
 
Gode supplerende emner: 
Andre årsager til miltforstørrelse, e.g. hæmolyse, amyloidose, Gaucher, hårcelleleukæmi, 
prolymfocytleukæmi, splenisk marginal zone lymfom, portal hypertension som årsag til 
kronisk stase. 
 
4.6. 
Anfør begrundelsen for at patienter skal give informeret samtykke til deltagelse i forsøg, og 
nævn de forhold der bør gøres rede for i en informationsskrivelse. 
 
Skal med:  
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Det informerede samtykke er nødvendigt, fordi det primære formål med et forsøg ikke er at 
gavne de patienter, der deltager, men derimod at gavne fremtidige patienter. Det at 
deltage i forsøg er således en altruistisk handling, som den enkelte patient på et informeret 
grundlag må tage stilling til, om han eller hun vil deltage i. Informationsskrivelsen skal klart 
gøre rede for forsøgets formål, metode, forventede udbytte, mulige risici og evt. ubehag. 
 
Gode supplerende emner: 
En besvarelse der har alt det anførte med er bedre end middel. Hvis det yderligere 
diskuteres, at informationsskrivelser kan blive så lange og detaljerede, at det modarbejder 
formålet, bør det trække yderligere op. 
 
Hvad der ikke må stå: 
Det må ikke anføres, at manglende information er udtryk for paternalisme, idet 
paternalisme indebærer, at der handles med henblik på at gavne den, der udøves 
paternalisme overfor. 
 
4.7. 
Nævn (mindst) otte blodprøver, der bruges i anæmidiagnostik. 
 
Otte af nedenstående: 

• B-hæmoglobin 
• B-MCV 
• B-MCHC 
• B-retikulocytter 
• P-jern 
• P-transferrin 
• P-ferritin 
• P-cobalamin (P-B12) 
• Ery-folat 
• B-leukocytter, total 
• B-leukocytfraktioner 
• B-trombocytter 
• B-hæmoglobinelektroforese 

 
4.8. 
På hvilket niveau ligger B-MCV ved thalassæmier, og hvilke blodprøver bruges til at fastslå 
diagnosen thalassæmi?  
 
Ved thalassæmi ligger B-MCV under referenceintervallet. 
Til at stille diagnosen thalassæmi bruges: 

• Mikroskopi af udstrygning af perifert blod (anisocytose, targetceller) 
• Hæmoglobinelektroforese 
• Gen-diagnostik 

 
4.9. 
Ventrikelcancer 
A: Beskriv de typiske makroskopiske og mikroskopiske forandringer. 
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B: Angiv incidensen i Danmark. 
C: Hvad er især bestemmende for prognosen? 
 
Svar: 
A: Makroskopisk kan tumor være ulcererende eller polypøs, sjældent diffust infiltrerende 
(linitis plastica). Mikroskopisk ses hyppigst adenokarcinomer af intestinal type, varierende 
differentieringsgrad, ofte slimproducerende; speciel variant (signetringscellekarcinom) ved 
diffust infiltrerende tumorer. 
 
B: Ca. 400 - 500 per år i DK. 
 
C: Prognosen afhænger især af stadiet; god for tumorer begrænset til mucosa/submucosa 
(early gastric cancer) med 5 års overlevelse på 90%; dårlig for de mere avancerede 
stadier, fx kun ca. 1% 5 års overlevelse ved indvækst i naboorganer.  
 
4.10. 
Nævn mindst 5 forskellige lokale årsager til forsinket sårheling.  
 

• Hæmatom 
• Infektion 
• Nekrose 
• Serøs ansamling 
• Udtørring 
• Manglende immobilisering 

 
4.11.  
Colon cancer 
Angiv de forskellige Dukes stadier og hvad de svarer til i henhold til TNM 
klassifikationssystemet. 
 
Dukes A: T1N0M0 og T2N0M0 
Dukes B: T3N0M0 og T4N0M0 
Dukes C: TxN1M0 eller TxN2M0 (Tx angiver ethvert T-stadie) 
Dukes D: TxNxM1 
 
4.12. 
Nævn 4 komplikationer til diverticulitis coli sigmoidei. 
 
Svar:  
Perforation, stenose, absces, fistel. 
 
4.13. 
Nævn 3 tegn på inkarcereret ingvinalhernie. 
 
Svar: 
Irreponibelt, smerter, evt. ileus, ømhed, spændt, misfarvning. 
 
4.14. 
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Forklar kort hvad der forstås ved publikationsbias.  
 
Svar: 
Publikationsbias betegner det forhold at forsøg, som har givet signifikante resultater, har 
større chance for at blive publiceret end forsøg som ikke har givet signifikante resultater. 
Det gælder specielt, hvis der er tale om mindre forsøg. For at undgå publikationsbias er 
det nødvendigt at indsamle oplysninger om upublicerede forsøg fra forskere og firmaer. 
 
4.15. 
Redegør for risikoen for arbejdsmæssig udsættelse for asbest. 
 
Skal med: Sygdommene malignt pleuralt mesoteliom, pleurale plaques, asbestose og 
lungekræft. 
At selv beskeden udsættelse øger risikoen for mesoteliom op til 30-40 år efter 
udsættelsen, mens udvikling af asbestose og lungekræft kræver længerevarende og 
større udsættelse for asbest fibre. Længerevarende udsættelse øger risikoen for pleurale 
plaques. 
 
Gode supplerende emner: At asbest også øger risikoen for benign pleural fortykkelse, 
benign pleural væskeansamling. 
At længerevarende og større udsættelse svarer til 25-fiber år (25 års daglig udsættelse for 
1 fiber/cm3). 
At pleurale plaques er godartede. 
Asbest udsættelse øger også risikoen for strubekræft og malignt peritonealt mesoteliom. 
Risikoen for lungekræft øges betydeligt (multiplikativt) ved tobaksrygning. 
Malignt mesoteliom er i dag den hyppigste asbestbetingede lidelse, og asbest er den 
eneste kendte årsag til denne lidelse. 
Udsættelse for asbest i Danmark har typisk været på skibsværfter, eternitfabrikken i Ålborg 
(asbestcement), i isoleringsbranchen, ved skæring i eternit plader fra før 1987, idet det 
blev forbudt at anvende asbest i Danmark efter 1987 og ved renovering hvor gamle 
asbestprodukter er fjernet. 
 
Hvad der ikke må stå: At man kan få asbestose eller lungekræft efter kortvarige eller lave 
udsættelser. At tobaksrygning øger risikoen for malignt mesoteliom. 
 
4.16. 
Prostatahyperplasi 
 
4.16.1: Definer prostatahyperplasi 
4.16.2: Beskriv de makroskopiske forandringer 
4.16.3: Anfør mindst to vigtige komplikationer 
 
Skal med:  
4.16.1: Godartet/benign hyperplasi af kirtler og stroma i prostata 
4.16.2: Små og store noduli/knuder af varierende størrelse i vævet, faste, elastiske 
4.16.3: Hypertrofi af blærevæggen/trabekelblære/hydronefrose 
 
Gode supplerende emner:  
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Lokalisation hovedsagelig i transitionszonen/centralt i prostata omkring urethra (i 
modsætning til cancer) 
Urinretention, ascenderende infektioner, pyonefrose, akut/kronisk pyelonephritis, sepsis 
 
 
Prostatacancer 
 
4.17. Angiv hyppighed. 
4.18. Anfør den hyppigste lokalisation i prostata. 
4.19. Beskriv de typiske makroskopiske og mikroskopiske forandringer. 
4.20. Nævn den hyppigst anvendte serologiske markør for prostatacancer.  
 
Skal med:  
4.17: Ca. 2000 tilfælde/år.  
4.18: I den perifere zone/perifert i prostata. 
4.19: Cancervævet er gråligt/hvidligt, fast/hårdt. Mikroskopisk ses adenokarcinomer. 
4.20: PSA (prostata specifikt antigen) 
 
Gode supplerende emner:  
Den hyppigste cancer i DK hos mænd (bortset fra eller efter hudcancer), sjælden hos 
mænd under 50 år / hyppigst hos mænd over 70 år. 
Inddeles efter histologisk vækstmønster (Gleason gradering) i 1 til 10 grader, der 
resulterer i 5 forskellige scores. Stadieinddeling er vurdering af cancerens udbredning på 
diagnosetidspunktet, foretages ifølge TNM-klassifikation. Der er 4 tumorstadier T1-T4.  
T1: Ikke palpabel 
T2: Palpabel og begrænset til prostata 
T3: Gennemvækst af prostatas kapsel 
T4: Vokser ind i andre naboorganer end vesiculae seminales 
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SKRIFTLIG EKSAMEN I KLINISKE SYGDOMSENHEDER OG ARBEJDSMEDICIN.  
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Kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin/ Integreret eksamen, 2.semester 
 
Kandidatuddannelsen i Medicin på 2009-studieordningen  
  
 
Eksamensopgaven består af 28 sider inklusive forsiden   

  
 
 

 
Eksamensvejledning 
Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen er i 
overensstemmelse med fagets terminologi. 
 
Praktiske forhold 
Elektricitet (lysnet, elementer) stilles ikke til disposition. 
Millimeterpapir udleveres efter anmodning. 
 
Du skal besvare alle opgaver og alle underspørgsmål. 
Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 
 
Tilladte hjælpemidler 
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk regnemaskine. 
Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med indlagte formler og oplysninger, der 
bruges i undervisningen.  
 
 
 

MED RETTEVEJLEDNING 
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Opgave 01 

Arbejdsmedicin 

 

En dansk virksomhed fremstiller vindmøller. I lamineringsafdelingen støbes møllevinger i 

glasfiber ved håndoplægning. I virksomhedens maskinværksted laver klejnsmede og 

maskinarbejdere dele i stål, som indgår i vindmøllens konstruktion. 

 

I lamineringsafdelingen udlægges polyester åbent på glasfibervæv med en 30 cm bred 

rulle på et 1.5 m langt skaft. Ved betjening af rullen (der minder om en rulle til vægmaling) 

støttes skaftet med den ene hånd, mens operatøren med den anden hånd placeret højt på 

skaftet trækker rullen frem og tilbage. Omkring 20% af tiden arbejdes der med rullen i eller 

over skulderhøjde. Der skal udøves et vist tryk på rullen med polyester. Hver medarbejder 

anvender over 100 l polyester på en typisk arbejdsdag. Polyester består af det aromatiske 

organiske opløsningsmiddel styren (C6H6) tilsat en hærder. Værktøj rengøres med et 

andet flygtigt organisk opløsningsmiddel, methylethylketon (MEK). 

 

På maskinværkstedet forarbejdes både almindeligt stål og krom-nikkel legeret stål (rustfrit 

stål). Der arbejdes dagligt med elektrodesvejsning (Figur 1) ligesom der foretages bore-, 

fræse- og drejearbejde ved bænk med brug af skæreolie. Ved udretning og montering 

anvendes banke- og slagværktøj. På foranledning af virksomhedens arbejdsmiljøudvalg er 

der i maskinværkstedet målt et støjniveau på 84 dB(A) på en typisk arbejdsdag.  

 

 

Figur 1. Elektrodesvejsning af legeret stål på maskinværkstedet. 

 

 

1. 

Hvilke potentielt sundhedsskadelige arbejdsmiljøpåvirkninger forekommer ved arbejde i 

henholdsvis lamineringsafdelingen og maskinværkstedet? Begrund kort dine svar. 

• Følgende kan være sundhedsskadeligt  

• Glasfiberlaminering: Indånding af flygtigt organisk opløsningsmiddel 

(styren) samt potentiel hudkontakt med polyester indeholdende styren 
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og hærder. Ensidigt gentaget og moderat kraftbetonet arbejde med 

højt løftet arm en betydelig del af arbejdstiden  

• Smedeværkstedet: Udsættelse for svejserøg, som ved svejsning på 

rustfrit stål kan indeholde krom- og nikkelforbindelser. Luftbåren 

udsættelse for skæreolieaerosoler ved bore-, fræse og drejearbejde. 

Hudkontakt med skæreolie. Højt støjniveau  

 

 

2. 

Hvilke akutte arbejdsbetingede sygdomme kan opstå under de beskrevne arbejdsforhold? 

• Irritation af øjne, næse og øvre luftveje (styrendampe) 

• Opløsningsmiddel-forgiftning i form af hovedpine, svimmelhed, utilpashed, 

beruselsesfornemmelse og øget reaktionstid (styrendampe) 

• Keratitis photoelectrica (svejseøjne) opstår med 6-8 timers latens ved 

manglende eller utilstrækkelig afskærmning af ultraviolet bestråling fra 

lysbuen (PS: svejseøjne er ikke omtalt i lærebogen) 

 

 

3. 

Hvilke arbejdsbetingede sygdomme er der risiko for at udvikle på længere sigt, såfremt det 

forudsættes, at de anførte påvirkninger vedvarer gennem flere år? 

• Toksisk encephalopati (udsættelse for organiske opløsningsmidler som 

styren og MEK i høje koncentrationer over længere perioder uden 

tilstrækkelig beskyttelse) 

• Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) ved lang tids udsættelse for store 

koncentrationer af svejserøgspartikler uden effektiv udsugning eller 

beskyttelse 

• Perceptiv dobbeltsidig hørenedsættelse som følge af udsættelse for støj ved 

arbejde på maskinværkstedet (banke- og slaglyde, boring, fræsning) 

• Lungekræft som følge af udsættelse for kræftfremkaldende krom- og 

nikkelforbindelser ved svejsning på krom-nikkel legeret stål 
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• Toksisk og/eller allergisk kontakteksem på hænder, som følger af hudkontakt 

med polyestermasse, affedtningsmidler, rengøringsmidler og skæreolie  

 

 

4. 

Hvordan kan man beskytte de ansatte? Beskriv de principielle muligheder og eksemplificer 

disse med forholdsregler, som er relevante i henholdsvis lamineringsafdelingen og 

maskinværkstedet. 

• Erstatte farlige produkter med mindre farlige, eksempelvis at erstatte det højt 

fordampelige organiske opløsningsmiddel styren med lavt fordampelige 

stoffer eller anvendelse af andre materialer 

• Fjerne luftbårne forureningskomponenter ved kilden, eksempelvis ved lokal-

udsug på lamineringsruller, suppleret med effektiv rumventilation 

• Anvendelse af personlige værnemidler såsom handsker for at forhindre 

hudkontakt med organiske opløsningsmidler og polyester og friskluftforsynet 

åndedrætsværn for at beskytte mod luftbåren støv og dampe 

• Reducere ensidigt gentaget arbejde ved organisatoriske tiltag (f.eks. 

arbejdsrotation) eller anden teknologi (f.eks anvendelse af sprøjepistol i 

stedet for rulle, automatisering) 

 

 

5. 

Arbejdstilsynet har givet virksomheden et påbud med krav om biologisk monitering af 

arbejdet med glasfibervingerne. Hvad forstås ved biologisk monitering i 

arbejdsmiljøsammenhæng?  

• Ved biologisk monitering følges koncentrationen af toksiske stoffer, 

metabolitter i biologiske medier (blod, urin, udåndingsluft mv) 

• Biologisk monitering giver et samlet mål for intern eksponering og afspejler 

alle optagelsesveje, individuelle forhold af betydning for udsættelse (brug af 

beskyttelsesforanstaltninger og måde at arbejde på) samt individuelle 

forskelle i optagelse, fordeling, metabolisering og udskillelse af toksiske 

stoffer 
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6. 

Hvorfor kan biologisk monitering ved lamineringsarbejdet på vindmøllefabrikken være 

relevant? 

• Det kan være relevant at kontrollere eksponeringen for styren dampe ved 

biologiske målinger, idet der kan være tale om optagelse gennem både hud 

og luftveje og beskyttelsen afhænger af korrekt brug af personlige 

værnemidler 

 

 

7. 

I lamineringsafdelingen arbejdes som regel i 3-holds skift. Beskriv kortfattet helbredsgener 

og sygdom relateret til natarbejde på både kort og længere sigt. 

• På kort sigt er skifteholdsarbejde, der inkluderer natarbejde forbundet med 

søvnforstyrrelser, træthed, uopmærksomhed og større ulykkesrisiko.  

• På længere sigt er der muligvis øget risiko for udvikling af hjerte-kar-

sygdomme, og en række undersøgelser tyder på, at kvinder har øget risiko 

for at få brystkræft 

 

 

8. 

En 58-årig klejnsmed, der gennem de seneste 10 år har arbejdet i virksomhedens 

maskinværksted, opsøger egen læge på grund af længere tids hoste, ekspektoration og 

funktionsdyspnø. En røntgenundersøgelse af hjerte- lunger er upåfaldende fraset 

bilaterale pleurale fortykkelser (pleura plaques), som i området over diafragmakuplerne er 

med forkalkninger (Figur 2) 

 

 

Figur 2. Røntgen af thorax (forfra-billede) 
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9. 

Hvad er en sandsynlig årsag til de pleurale forandringer, og kan dette have relation til 

arbejdet på vindmøllefabrikken? 

• Da der er tale om dobbeltsidige pleurale fortykkelser, har klejnsmeden 

formentligt været udsat for asbest  

• Det er ikke sandsynligt, at de pleurale fortykkelser skyldes arbejdet på 

vindmøllefabrikken de seneste 10 år.  

• Der er ikke oplysninger om arbejde med asbest (som blev forbudt i DK i 

1986) og pleurale fortykkelser udvikles først efter mange års latenstid. Man 

må således udspørge om asbesteksponering ved tidligere ansættelser  

 

 

10. 

Kan de pleurale forandringer forklare klejnsmedens symptomer? 

• Nej, asbestbetingende pleurale forandringer påvirker sædvanligvis ikke 

lungefunktionen fraset i sjældne meget svære tilfælde  

 

 

11. 

Er der risiko for, at de pleurale forandringer udvikles til malign sygdom, og er der behov for 

fremtidige kontrolundersøgelser? 

• Nej, asbestbetingede pleuraplaques er godartede forandringer og er ikke 

forstadier til mesotheliom  

• Der er sædvanligvis ikke grund til kontrolundersøgelser  

 

 

12. 

Hvordan vil du rådgive patienten? 

• Såfremt han er ryger, er rygeophør særligt vigtig af hensyn til den 

synergistiske effekt mellem udsættelse for asbest og tobaksrygning i forhold 

til kræftrisiko  
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13. 

Kleinsmeden fik arbejde på vindmøllefabrikken efter lukningen af et stålskibsværft, hvor 

han gennem 30 år fortrinsvist havde arbejdet med svejsning af sort jern (almindeligt stål) i 

bund- og sidetanke. 

 

Kan kleinsmedens symptomer (hoste, ekspektoration og funktionsdyspnø) skyldes 

arbejdet som svejser? 

• Ja, der kan være tale om kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) som følge af 

mangeårig udsættelse for svejserøg, hvor koncentrationen i små lukkede 

rum kan have været betydelig.  

• Tobaksrygning er vigtigste konkurrerende årsag 
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Opgave 02 

Kirurgisk gastroenterologi 

Du er ambulatorielæge og patientens kontaktlæge. 73-årig mand henvises fra egen læge 

til kirurgisk ambulatorium på grund af ca. 3 måneders varende, nytilkommet vekslende 

afføringsmønster samt periodevis abdominale  smerter. Smerterne er lette til moderate 

lokaliseret diffust i abdomen. Smerterne beskrives turvise og varer som reglen 2-3 timer. 

Patienten har af og til kvalme, men ingen opkastninger. Patienten ryger 10-20 cigaretter 

dagligt og drikker ca. 5 øl. Han får ikke noget medicin. 

 

Objektivt: Naturligt udseende svarende til alderen. Patienten er ikke akut eller kronisk 

medtaget. BT 130/85 mmHg, P 78/min, Tp 37,3 C. Abdomenen er fladt og blødt. Der er 

diffust let palpationsømhed, ingen peritonealia, og der mærkes ingen udfyldninger. 

Tarmlydene er naturlige. Blodprøver viser Hb 7,2 mmol/l (normal interval: 8,3 – 10,5 

mmol/l), leukocytter 6,5 x 109 mio/l (normal interval: 3,5-8,8 x109 mio/l), CRP 24 mg/l 

(normalt < 10 mg/l). Der er normale lever-galdetal, amylase, nyre- og væsketal. 

 

 

1.  

Hvad er dine tentative diagnoser/differentialdiagnoser? Anfør mindst 4.  

• Coloncancer 

• Rectumcancer 

• Diverticulose (evt med stenose, tidligere/kronisk divertikulitis) 

• Colon irritable 

• (IBD) 

 

2. 

Hvilke supplerende anamnestiske oplysninger kunne du tænke dig? 

• Blod i afføringen 

• Misfarvning af afføring (sort, andet) 

• Meteorisme/oppustethed 

• Slim per. rectum 

• Pus per. rectum 
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• Vægttab 

• Almen sygdomsfølelse/træthed 

• Tidligere lignende tilfælde 

• (kost og rejseanamnese) 

 

 

3. 

Hvilke supplerende kliniske og parakliniske undersøgelser vil du foreslå? 

• Rektal eksploration 

• Sigmoideoskopi (og fæces for blod ved negativ sigmoideoskopi) 

og/eller 

• Koloskopi 

• (CT af abd og/eller thorax) 

• Rtg af thorax 

 

Ikke MR 

 

 

4. 

Koloskopi viser malignitetsuspekt, stenoserende (men skop-pasabel) tumor i kolon-

sigmoideum. Der biopteres og blækmarkeres. Hvad vil du herefter sætte i værk? 

• Thoraco-abdominal CT 

eller 

• CT af abd + rtg af thorax 

eller 

• UL af hepar med kontrast + rtg af thorax 

Patienten skal: 

• Tentativ bookning af operationsdato 

• Tid til biopsisvar og CT/rtg/UL 

• (Evt. henvisning til MDT-konference) 
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5.  

Mikroskopi viser adenocarcinom. Patienten sættes til laparoskopisk sigmoideumresektion. 

Der er ikke tegn til dissemineret sygdom. Hvordan vil du informere patienten  

A) om sygdommen?  

B) om operationen? 

A) 

• Det er en kræft (eller ondartet svulst/knude/tumor i tyktarmen). Den bør fjernes ved 

en operation. At der er - eller ikke er - tegn til at sygdommen har spredt sig 

B)  

• Operationen vil blive udført som en kikkertoperation/åben operation (risiko for 

konvertering til åben kirurgi)  

• Der er en 5-10 % risiko for anastomoselækage 

• Der er en (lille) risiko for midlertidig eller blivende stomi  

• Der er risiko for blødning. 

• Der er risiko for infektion, evt i form af absces. 

• (Patienten kan formentlig nedsætte disse risici ved at ophører med tobak og alkohol, 

men da operationen vil foregå indenfor få dage pga kræftpakke forløb vil ophøret 

formentlig kun have begrænset effekt) 

• Information om forventeligt ukompliceret peri-og postoperativt forløb 

 

 

6.  

Operationen forløber ukompliceret. Der er ingen gennemvækst og tumor er ikke adhærent 

til naboorganer. Der er ingen ascites eller carcinose. Hepar og øvrige kolon har normalt 

udseende.  På 3. dagen er der endnu ikke kommet overbevisende tarmfunktion og 

patienten har fået tp. 38,2 og der er kommet tiltagende lettere abdominale smerter. S-

creatinin er stigende sammenlignet med præoperativt men dog kun marginalt forhøjet over 

det normale. Der er ikke yderligere fokale symptomer.  

 

Nævn mindst 5, hyppige årsager til postoperativ feber hos din patient. 

• Pneumoni (eller anden infektiøs lungesygdom) 

• UVI 
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• DVT 

• Sårinfektion 

• Anastomoselækage 

• Intraabdominal absces 

• Thromboflebitis 

• (behøver ikke at nævnes: Andre sjældne årsager (bakteriæmi uden anden fokus, 

endokarditis, kolecystitis, appendicitis, (delir) etc.) 

 

 

7. 

Hvordan vil du nu undersøge patienten klinisk og paraklinisk. 

• ABC (BT/P/SAT/RF) 

• Almen tilstand: Vågen, klar, orienteret? Varm og tør? Perifert velperfunderet? 

• St. p. et c 

• Abdominal palpation, stetoskopi og inspektion (cikatrice) 

• Undersøgelse af UE (obs DVT) 

• Nye væsketale og infektionstal 

• Urinstix 

• (CT af abd, lidt tidligt i forløbet til at udvikle intraabdominal absces) 

• (Rtg af thorax, lidt usandsynligt med pneumoni da der kun er abdominale 

symptomer) 

• (CT af abd med vandig kontast rectalt) 

• (rtg: Colon-indhældning med vandig kontrast) 

 

Svares der OOA vil det regnes forkert 

 

 

8. 

Sygeplejersken kalder dig akut til patienten 6 timer senere. Patienten har nu stærke 

abdominale smerter, tempereaturen er steget til 39,9. Blodtrykket er 89/54 mmHg og 

pulsen 108/min. Patienten er klamsvedende og perifer kontraheret. Abdomen er diffust 

direkte ømt med slipømhed, perfusions- og indirekte ømt.  
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Hvordan vil du karakterisere/definere dit abdominalpalpatoriske fund og hvordan vil du 

benævne patientens almene tilstand? 

• Patienten har en peritoneal reaktion  

• Patienten er septisk chokeret  

 

 

9. 

Vil du drage kirurgisk(e) konsekvens(er) af dine fund (hvis ja, hvilke?) ved den objektive 

kliniske vurdering af patientens akutte tilstand, og vil du kontakte andre kolleger?  

• Ja, konsekvensen vil være akut operation (patienten kunne have 

anastomoselækage eller anden abdominal katastrofe (tarmlæsion eller andet) 

• Vælges der i helt særlige tilfælde ikke akut operation skal der argumenteres herfor i 

journalen  

• Kontakte bagvagt og anæstesi 

• (Informere patienten om operation og risiko for stomi) 

• I denne situation skal der ikke foretages flere billedannende undersøgelser, der blot 

vil sinke operationen. Svares der CT eller UL eller andet vil det regnes forkert 

 

 

10. 

Vil du drage medicinsk(e) konsekvens(er) af dine fund (hvis ja, hvilke?) ved den objektive 

kliniske vurdering af patientens akutte tilstand? 

• Sikre sig at der foreligger relevante blodprøver inkl. BAS-test 

• Patienten har septisk chok: 

a. 2 store iv adgange 

b. 1000-2000 ml NaCl i.v. til hurtigt indløb 

c. Trendelenburg 

d. Ilt på næsekateter eller maske 

e. A-pkt 
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f. Venyler 

g. Præoperativt opstart af bredspekteret antibiotika (f.eks. zeforoxim, 

metronidazol og gentamycin) 

h. Evt. præoperativ anlæggelse af esofagoastrisk sonde til sug for at forebygge 

aspiraration 

 

Hvis der i denne situation anføres kredsløbs-understøttende farmakologisk 

behandling uden at nævne AB behandling vil det regnes forkert.  

 

 

11. 

Patienten bliver re-opereret og forløbet de næste dage er roligt med langsom reetablering 

af mavetarmfunktionen. På 8. dagen kommer mikroskopisvar. Det viser kolon sigmoideum 

med adenocarcinom, T3N1MXV1. Diagnosen er hermed T3N1M0V1. Hvilken konsekvens 

har det for patienten? Begrund gerne dit svar.  

• Patienten skal henvises til adjuverende kemoterapi. Dels pga. N1 og dels pga V1 

(V1 behøver ikke at nævnes) 

 

 

12.  

Redegør for TNM-klassifikationen ved kolon-cancer. 

‘T’ angiver primærtumors størrelse og udstrækning i og udenfor organet 

• T0: Invasiv tumor ikke påvist. 

• T1 Tumor infiltrerer submucosa 

• T2 Tumor infiltrerer tunica muscularis propria 

• T3 Tumor infiltrerer gennem tunica muscularis propria/til perikolisk/perirektalt 

væv 

• T4 Tumor vokser gennem peritoneum og/eller i tilgrænsende organer  

 

‘N’ angiver, om der er metastaser til regionale lymfeknuder eller ej 
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• N0 Ingen regionale metastaser (over 12 lymfeknuder) 

• N1 Metastaser i op til 3 regionale lymfeknuder 

• N2 Metastaser i 4 eller flere regionale lymfeknuder 

 

‘M’ angiver, hvorvidt der er fjernmetastaser eller ej 

• M0 Ingen fjernmetastaser 

• M1 Fjernmetastaser 

 

(”V” angiver om der er venøs invasion eller ej: 

• V0: Ingen venøs invasion 

• V1: venøs invasion 

V-stadie skal ikke nødvendigvis nævnes 
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Opgave 03 

Kardiologi 

35-årig kvinde, tidligere rask, kommer i skadestuen med pludselig opstået svær dyspnø, 

svimmelhed og ubehagelig trykken i thorax. Som barn har hun haft astmatisk bronkitis og 

astma, men er aktuelt uden behandling. Patienten får som eneste medicin paracetamol 

p.n. for hovedpine og p-piller. Aldrig røget. 

 

Patienten er vågen, akut påvirket, perifert kold og svedende. Hendes værdier er: 

BT = 85/50 mmHg  

P =  126/min 

RF =  34/min           

Tp = 37.7 °C 

 

 

1. 

Beskriv kort hvilke organsystemer du (helt generelt) vil inddrage i din systematiske 

objektive undersøgelse og anfør de mulige kliniske fund hos denne patient  

• CNS: Pupiller, GCS, reflekser, tonus (generelt dog uspecifikke fund, lungeemboli 

kan undertiden debutere med synkope med kranietraume så man risikerer 

intracerebral blødning ved trombolysebehandling ved f.eks. lungeemboli) 

• Hals: Venestase (lymfekirtler, indtrækning) 

• CP: Mislyd, galop, stase, respirationslyde, dæmpning, stridor, bronkospasticitet, 

saturation på pulsoximeter 

• Abdomen: abdominalomfang og venetegning (ascites, caput medusae osv) 

• Ekstremiteter: Ødemer, venetegning, lægømhed, pulse 

• (Eksploratio rectalis: Tumor og dermed sjældent hyperkoagulabilet med 

DVT/lungeemboli til følge) 

 

 

2. 

Hvilke parakliniske undersøgelser skal der foretages i den akutte fase? Nævn kort - for 

hver undersøgelse – indikationen  
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• Blodprøver: Elektrolytter (nyresvigt), infektionstal (pneumoni), d-dimer 

(lungeemboli), troponin (AMI) 

• Arteriepunktur: PaO2, PaCO2, pH, O2-saturation, lactat, BE, 

respirationsinsufficiens, mhp respiratorbehandling 

• EKG: Iskæmi, rytmevurdering og frekvens, belastning, ”typiske” forandringer ved 

lungeemboli (p-pulmonale, neg. T-takker eller ST-depression i præcordialer, 

SIQIIITIII) 

• Rtg thorax på stuen: Pneumothorax skal udelukkes, stase, pneumoni, emfysem, 

pleuraexsudat 

• Ekkokardiografi: EF (ejection fraction), perikardieekssudat, klapfejl (mitralprolaps, 

chordaruptur, aortastenose osv), pulmonal hypertension, aortaroddilatation med 

aortainsufficiens (obs dissektion) 

• CT-lunger: Lngeemboli (pneumothorax, pneumoni, pleuraexsudat osv, evt. 

aortadissektion 

 

 

3. 

Nævn mindst 5 differentialdiagnoser til akut svær dyspnø 

• Akut Koronart Syndrom (STEMI, non-STEMI, ustabil angina pectoris) 

• Lungeemboli 

• Lungeødem  

• Astma bronkiale / KOL med excacerbation 

• Pneumothorax  

• Klapfejl (aortastenose/insufficiens, mitralstenose/insufficiens) 

• Pneumoni 

• Takyarytmi 
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4. 

Hos denne patient finder du normalt røntgen af thorax men svært forhøjet D-dimer > 3.6 

mg/l (reference < 3,6 mg/l). Der er normal troponin. Ekkokardiografi viser svært forhøjet 

pulmonaltryk med dilatation af højresidige kamre.  

 

Du forelægges en CT skanning (Figur 3). I figuren ses der et repæsentativt tværsnit af CT 

skanning med IV kontrast. Beskriv CT-skanningsbilledet af thorax med IV kontrast. Giv en 

diagnose.  

 

Figur 03. CT-skanningsbillede 

 

• Store embolimasser i højre side/lungekar (ikke nødvendigt at benævne aa. 

pulmonales og udbredelsen, da det kun er et enkelt billede) 

 

 

5.  

Nævn den mest sandsynlige diagnose hos denne patient. 

• Lungeemboli 

 

 

6. 

Hvordan vil du starte behandlingen af tilstanden hos denne patient i den akutte fase (inden 

diagnosen er stillet ved ekkokardiografi og CT-thorax)? 

Behandling 

• Ilt  

• Ventilationsstøtte  

• Inotropika  

• En af følgende skal være nævnt: fragmin/heparin/ arixtra/innohep 

• (Evt nitroglycerin, loop-diuretika, ipramol/ventoline inhalation) 

• Trombolyse (eks. Rapilysin) – fordi patienten er hæmodynamisk påvirket (lavt BT 

og takykardi) 
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• Re-trombolyse evt. kirurgi, hvis ikke patienten retter sig 

• Ung kvinde med stor lungeembolus: Konf med thoraxkirurg 

 

 

7.  

Nævn mindst 5 kontraindikationer til den akutte medicinske behandling af denne patient.  

• Aktiv blødning, bortset fra menstruation  

• Hæmoragisk diatese  

• Cerebrovaskulært attak inden for de sidste 3 måneder   

• Traume, kirurgi, fødsel inden for de sidste 10 dage  

• Nylig gastro-intestinal eller anden okkult blødning  

• Svær hypertension, som persisterer efter analgetisk og anxiolytisk behandling 

• Punktur af legemshuler eller intramuskulære injektioner inden for de sidste dage  

• Ulcerative hudsygdomme  

• Endocarditis eller pericarditis  

• Diabetisk proliferativ retinopati. Svær lever- eller nyreinsufficiens  

• Malign grundlidelse er en relativ kontraindikation 

 

 

8. 

Der tages et EKG efter at patientens akutte tilstand er stabiliseret (Figur zz).  Hvad viser 

Ekg’et og er Eg’et foreneligt med din diagnose? 

 

Figur 04. Ekg optagelse 
 

• Sinusrytme, SIQIIITIII,  inverterede t-takker i forvæg (V1-V6), forlænget QTc  

• Ingen takykardi efter trombolysebehandling   

• EKG-forandringerne er fuldt forenelige med lungeemboli (fraset at der manlger 

takykardi) 
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9.  

Hvilken behandling vil du foreslå at denne patient skal udskrives med, når den akutte 

behandling er overstået? 

• Opstart af regelret antikoagulationsbehandling med warfarin (indledningsvis med 

fragmin indtil INR i niveau)  

• 6 mdr’s AK-behandling, fordi det er første gangs LE, uden anden forklaring end 

sandsynligvis p-piller hos yngre kvinde 

• Seponering af p-piller 

 

 

10.  

Hvilke profylaktiske tiltag vil du da tilråde din patient på lang sigt når den akutte behandling 

er overstået? 

• Fraråde p-pilleforbrug 

• Udredning for koagulationsdefekter 

• Profylakse i forbindelse med længerevarende bus/flyture (støttestrømper, hydrering, 

venepumpe) 

 

 

11. 

Nævn mindst 5 hyppige prædisponerende faktorer til den akutte tilstand hos denne 

patient. 

• Traumer  

• Kirurgi  

• Maligne sygdomme 

• P-piller  

• Koagulopati (kan nævne faktor V Leiden mutation, protein C-mangel, protein S-

mangel)  

• Adipositas  

• Graviditet  

• Fødsel  
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• Hjertesvigt  

• Varicer  

• Alder 

 

 

12. 

Din patient debuterede med svær dyspnø. Nævn mindst 4 andre hyppige 

debutsymptomer/objektive fund ved den tilstand som din patient.  

• Takypnø 

• Takykardi  

• Cyanose  

• Hæmoptyse  

• Synkope  

• Stikkende brystsmerter 

• Subfebrilia 
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Opgave 04 

Korte spørgsmål 

 

1.  

Undersøgelse af dybe galdeveje hos en patient med tegn til ichterus. Hvilken 

undersøgelse er foretaget og hvilke(n) patologisk fund ses? 

• MRCP (Magnetic Resonance CholangioPancreatography) af dybe galdeveje  

o Koledokussten i ductus koledokus  

o Ingen synlige sten i galdeblæren  

o (Ikke sikker tilspidsning af duktus koledokus ind mod duodenum) 

o (Ikke sikker dilatation af dybegaldeveje)  

 

 

Figur 05. Undersøgelse af dybe galdeveje 

 

 

2. 

En ældre patient har fået påvist et kronisk, peptisk ventrikel ulcus. Angiv mindst 2 

velkendte komplikationer til et sådan ulcus.  

• Blødning 

• Perforation  

• Penetration til andre organer (især pancreas)  

• Ventrikel stenose  

 

Malign udvikling er ikke at betragte som en komplikation  

 

 

 

3. 

Angiv hyppigste lokalisation af primær tumor blandt danske patienter med 

levermetastaser. 

• Kolon/rectum 
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4. 

En ung mand henvises til ambulant udredning for forhøjet ALAT, 100 - 150 U/l (10 - 70 U/l) 

observeret igennem en periode på ca. 6 mdr. Nævn de vigtigste mulige årsager til let 

ALAT stigning (nævn gerne mindst 3). 

• Alkoholisk leversygdom 

• Fedtlever = steatosis hepatis 

• Kronisk viral hepatitis ( B, C, D) 

• Autoimmun hepatis (AIH) 

• Anden toxisk hepatitis 

 

 

5. 

Hvordan stilles diagnosen mikroskopisk kolitis?  

• Diagnosen stilles ved en koloskopi med biopsier  

• Trods at den er makroskopisk normal, skal der tages biopsier, som sendes til 

histopatologisk undersøgelse  

 

Den mikroskopiske kolitis opdeles i to grupper: kollagen kolitis (et kollagent bånd 

på min. 10 µm under kolonepithelet) og lymfocytær kolitis (CD8+ T-lymfocytter 

udgør min. 20 % af de intraepitheliale celler)  

 

Mikroskopisk kolitis kan - som navnet antyder - ikke ses med det blotte øje, og 

koloskopien synes som oftest at være normal. Af denne grund er det vigtigt at få 

udtaget biopsier til histopatologisk undersøgelse 

 

 

6. 

Hvordan er den medicinske behandling af mikroskopisk kolitis? 

• Mikroskopisk kolitis behandles med budesonid i 6-8 uger, herefter aftrapning, og 

behandlingen kan gentages ved opblussen 
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7. 

Hvad er det typiske forløb for en patient med mikroskopisk kolitis? 

• Mikroskopisk kolitis er godartet med recidiverende eksacerbationer - ofte med års 

mellemrum 

 

 

8. 

Hos en hæmatologisk patient findes forhøjet P-LDH (laktat-dehydrogenase). 

Angiv mindst 4 årsager til nedsættelse af alle 3 cellelinjer (anæmi + leukopeni + 

trombocytopeni) med samtidig LDH-forhøjelse.  

• Anæmia perniciosa (B12 eller folinsyremangel) 

• Akut leukæmi 

• Myelodysplastisk syndrom 

• Myelofibrose 

• Malignt lymfom 

• Mb. Waldenstrøm 

• Marvcarcinose 

 

 

9. 

Du behandler en septisk og kritisk syg hæmatologisk patient som har pancytopeni. Efter at 

du har iværksat relevant akut behandling bliver patienten de følgende timer stabiliseret. 

Hvilke undersøgelser vil du herefter nu foreslå bliver gennemført for at afklare årsagen til 

patientens pancytopeni? 

Blodprøver 

• Perifert blodudstrygning 

• Anæmi-karakteristik (MCV, MCHC, retikulocyttal, p-ferritin, p-cobalamin, serum 

folat)  

Knoglemarvsbiopsi 

• For den dygtige student: kromosomanalyse og flowcytometri 

 

 



 24 

10. 

Anfør de vigtigste anamnestiske karakteristika ved akut myeloid leukæmi (AML). 

• Anamnesen er kortvarig (uger) med symptomer på blodmangel (anæmi), infektion 

(neutropeni ) og blødninger fra slimhinder og i huden (trombocytopeni ) som følge af 

knoglemarvssvigt  

• Ved forudgående myelodysplastisk syndrom er der ofte en anamnese på mange 

måneder med anæmisymptomer og eventuelt recidiverende infektioner/blødninger 

(denne besvarelse kræves ikke men vil tælle op hos den meget dygtige student) 

• AML ses især hos ældre; ALL ses især hos børn (kan også anføres under kliniske 

karakteristika) 

• Nogle tilfælde af AML udvikles efter kemoterapi og stråleulykker men ellers er årsagen 

ukendt 

• Potentielt kurabel med intensiv kemoterapi, herunder allogen stamcelletransplantation  

 

 

11. 

Myelomatose. Hvad kendetegner denne sygdom histologisk? 

• Infiltrater i knoglemarven af atypiske plasmaceller  

 

Der kan gives ekstra point hvis der anføres monoklonale/monotypiske mht. 

kappa/lamba 

 

 

12. 

Nævn mindst 2 typiske komplikationer til myelomatose  

• Fraktur  

• Tværsnitssyndrom,  

• Nefropati  

• Amyloidose 
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13. 

Du konsulteres af 67-årig mand henvist fra egen læge til medicinsk ambulatorium pga. 

funktionsdyspnoe og ankelødemer, som er tiltaget gennem ca. 1 måned. Patienten klager 

ikke over angina pectoris. Patienten har Type 2 Diabetes Mellitus, som behandles med 

tabletter (biguanid), og er ex-ryger (30 pakkeår). Desuden får patienten amlodipin 10 mg 

dagligt mod højt blodtryk. Patienten er 180 cm høj og vejer 100 kg. Alkohol forbruget er på 

ca. 25-30 genstande per uge – måske lidt mere tidligere.  

 

Hvad er dine umiddelbare tentative diagnoser? (anfør mindst 3) 

• Kronisk hjerteinsufficiens 

• Kronisk obstruktiv lungesygdom med cor pulmonale 

• Iskæmisk hjertesygdom 

• Hjerteklappesygdom     

• Medicin bivirkninger 

 

 

14. 

72-årig kvinde med tidligere AMI og nedsat EF (30%). Kendt atrieflimren. Er nu klinisk og 

røntgenologisk inkompenseret. Hvilke af nedenstående farmaka bør IKKE anvendes i 

behandlingen af patienten?   

ACE-hæmmere 

Visse calcium-antagonister (fx Verapamil, Diltiazem) 

Digoxin 

Loop diuretika (fx Furix) 

Thiazid diuretika (fx Centyl) 

Spironolakton 

NSAID-præparater (fx Ibuprofen, Voltaren m.m.) 

 

• Calciumantagonister  

• NSAID 
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15. 

Du arbejder på en karkirurgisk afdeling. En patient skal gennemgå revaskulariserende 

interventionsbehandling pga. claudicatio intermittens. Beskriv mindst én, gerne flere, 

behandlingsmuligheder under hensyn til den billeddiagnostiske udredning (Figur 06).  

• PTA (Perkutan Transluminal Angioplastik) og stentbehandling af iliaca 

segmentet på højre side (det er nok ikke muligt pga. de udtalte forandringer, så 

hvis studenten svarer at han/hun vil gå direkte til operation er det helt I orden) 

• Åben operation med indsættelse af bukseprotese (= aortobifemoral bypass) eller 

indsættelse af aorto-femoral unilateral bypass  

• Åben operation med trombendarterctomi af iliaca segmentet på hø side. (næppe 

muligt med de udtalte forandringer) 

 

 

Figur 06. Angiografi 

 

 

16. 

35-årig mand indlægges akut. Tidligere fuldstændig rask. 10 dages anamnese med 

hævede fingre.  Få dage senere udtalt hævelse i ansigt og betydelige ødemer af 

underekstremiteterne. Følte sig tyk i halsen. Urinen blev tiltagende skummende og vægten 

øgedes fra 72 til 80 kg over en uge. Du bedes anføre dine konkrete 

differentialdiagnostiske overvejelser. 

• Nefrotisk syndrom 

• (Hjerteinsufficiens)  

 

Meget mindre sandsynligt pga den korte anamnese og store vægtøgning:  

• Akut oligurisk nyreinsufficiens 

• Kroniske nyresygdomme med nyreinsufficiens 

• Myxødem 

• Anafylaksi/allergiske reaktioner, meget sjældent med denne anamnese 
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17. 

Angiv generelle differentialdiagnoser hos patienter med generaliserede ødemer. 

• Bivirkning til visse lægemidler 

• Cirrhosis hepatis 

• Proteintabende enteropati 

• Meget svær underernæring 

• Myxødem 

• Graviditet 

• Kapilær ”leak” som f.eks ved sepsis og forbrændinger 

 

 

18. 

Forhøjet blodtryk (hypertensio arterialis) kan resultere i organpåvirkning.  Nævn 4 vigtige 

organer, der især tænkes på her. 

• Hjertet 

• Hjernen 

• Nyrer 

• Øjne 

 

 

19. 

Rapidly progressive (ekstrakapilær) glomerulonefritis (halvmånenefritis) kan være et led i 

systemsygdomme. Nævn mindst 4 forskellige sygdomme, som kan forårsage sygdommen 

og evt. deres parakliniske karakteristika. 

• Mikroskopisk polynagiitis (P-ANCA = myeloperoxidase (MPO) ANCA) 

• Wegeners granulomatose (C-ANCA = proteinase 3 (PR3) ANCA) 

• Goodpasture´s syndrom (anti - glomerulær basalmembran antistof (GBM))  

• Schönlein – Henoch purpura (thrombocytopeni) 

• Cryoglobulinæmi (forhøjet sænkning ved 4 C), SLE (ANA, anti DNA), 

• eosinofil vaskulitis (ANCA) 

 

 



 28 

20. 

Nævn mindst 3 hyppig årsager til kronisk nyreinsufficiens. 

• Diabetisk nefropati 

• Kronisk glomerulonefritis 

• Hypertensiv nefropati 

• Skrumpenyrer obstruktiv pyelointerstitiel nefropati  

• Polycystisk nyresygdom 
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Med rettevejledning 



Opgave 01 

 

Onkologi 

 

54-årig kvinde bemærker en knude over venstre kraveben, ikke øm, giver ingen 

symptomer. Efter at knuden har været uændret i ca. 1 måned går patienten til 

egen læge, som finder patienten upåvirket. Der findes ved den objektive 

undersøgelse normal temperatur, puls og blodtryk. Intet unormalt ved 

undersøgelse af mundhule og svælg. Der palperes en enkelt lymfeknude medialt 

i ve. fossa supraclavicularis målende 3 x 2 x 1,5 cm. Ingen andre palpable 

lymfeknuder på hals, periclavikulært, i axiller eller inguinae. Mammae uden 

palpable tumorer. St. c. et p. i.a. Abdomen blødt og uømt uden udfyldninger.  

 

 

1. 

Angiv tre årsager til den forstørrede lymfeknude i ve. fossa supraclavikularis 

• Infektion 

• Lymfeknudekræft (malignt lymfom)  

• Lymfeknudemetastase  

• Sarcoidose 

 

 

2. 

Skitser et relevant udredningsprogram 

• (Objektiv undersøgelse, må gerne nævnes igen men 

introduktionen angiver, at patienten netop er objektivt 

undersøgt) 

• Øre-næse-hals-undersøgelse 

• Blodprøver: hæmoglobin, leukocytter med differentialtælling, 

thrombocytter, kreatinin, Na, K, og ioniseret Ca, kreatinin, 

levertal inkl. LDH og CRP 



• Røntgen af thorax 

• Ultralydsundersøgelse af halsen med finnålsaspirat 

• CT-scanning af hals, thorax og abdomen 

 

 

3. 

Undersøgelserne viste normale forhold bortset fra, at lymfeknuden som kunne 

ses ved skanningsundersøgelse. Finnålsprøve fra lymfeknuden viser suspekte 

celler men kan ikke nærmere klassificeres. Angiv det næste skridt i udredningen 

• Operativ fjernelse af lymfeknuden til mikroskopisk 

undersøgelse 

 

 

4.  

Den mikroskopiske undersøgelse viser adenokarcinom. Angiv sandsynlige 

lokalisationer af primærtumor (der skal nævnes mindst 4 lokalisationer, nævnes 

5 korrekte eller flere trækker det ekstra op)  

• Mamma  

• Mave-tarm kanal 

• Lunge 

• Pancreas  

• Ovarier  

• Uterus  

• Thyreoidea  

• Nyre  

• Galdeveje 

 

Der skal nævnes mindst 4 lokalisationer for ikke at trække ned. De 3 første SKAL 

som et minimum være anførte. Nævnes 5 eller flere trækkes der tilsvarende op 

 

 



5. 

Angiv et udredningsprogram for at finde primærtumor 

• Helkrops PET/CT-scanning 

• Mammografi 

• Gynækologisk undersøgelse 

• Immunhistokemiske undersøgelser af den fjernede lymfeknude 

(CK7, MUC5AC, CA-125, CK20, CDx2, TTF-1, ER, TGB). 

Studenterne skal ikke kunne nævne disse mange markører, 

men det trækker ekstra op i karakteren, hvis de kan nævne 

nogle af dem. 

• Oesophago-gastroscopi 

 

 

6.  

PET/CT-scanning viser noget overraskende dette billede (se Figur 1. Hvad viser 

billedet?  

 

• Multiple, konfluerende, PET-positive metastasesuspekte 

processer i begge leverlapper 

 

 

7. 

Hvad er den mest sandsynlige diagnose ud fra PET/CT-scanningen? Hvordan 

kommer man den nøjagtige diagnose nærmere?  

 

• Det drejer sig formentlig om spredning (metastaser) fra 

patientens kræftsygdom 

• Ultralydsvejledt biopsi fordi det er vigtigt at være sikker på at 

processerne i leveren virkelig er maligne, og at det drejer sig 

om samme tumortype i metastasen i den supraklavikulære 

lymfeknude og i leveren 



 

 

8. 

Ved ovennævnte undersøgelser er det ikke lykkedes at finde primærtumor. 

Patienten har således en ukendt primærtumor. Angiv hvilke 

behandlingsmuligheder for denne patient og hvordan prognosen i store træk ser 

ud 

• Kemoterapi med flere cytostatika (f.eks. taxol, carboplatin,- 

behøver ikke at nævnes, men den perfekte besvarelse kræver 

navnekendskab) 

• Behandlingen er lindrende og livsforlængende men ikke 

helbredende 

• Den mediane overlevelse er <1 år 

 

 

9. 

Nævn mindst 5 bivirkninger til medicinsk kræftbehandling med cytostatika 

• Leukopeni med risiko for infektion, sepsis 

• Thrombocytopeni med risiko for blødning 

• Kvalme og evt. opkastning 

• Anæmi  

• Træthed 

• Hårtab 

• Nyretoxicitet 

• Lungetoxicitet 

• Hjertetoxicitet 

• Neurotoxicitet 

• Kognitive ændringer 

• Mundbetændelse, specielt svampeinfektion 

 

Kan der nævnes flere end 5 bivirkninger gives der ekstra point 



 

10. 

4 måneder senere får patienten ondt i ryggen med udstråling til venstre kurvatur, 

som forværres ved hoste og brug af bugpressen. Patienten får desuden svært 

ved at holde på vandet. Angiv mulige årsager til disse symptomer. 

• Man må mistænke tryk på rygmarven eller cauda equina. Kan 

skyldes knoglemetastaser  

 

 

11. 

Der foretages MR-skanning af rygsøjlen og rygmarven. Hvorfor foretages denne 

skanning? 

• Undersøgelsen skal foretages akut for at hindre udvikling af 

blivende neurologiske udfald 

 

 

12. 

Angiv kort hvad undersøgelsen (MR-skanningen) viser (se Figur 2r). 

• MR-scanning af rygsøjlen. Den viser en knoglemetastase i Th 

7 med tryk på bagud mod rygmarven. Studenten behøver ikke 

at angive at metastasen er i Th7, men hvis det angives korrekt 

trækker det op 

 

 

13. 

Hvilke behandlingsmuligheder er der i denne situation, og hvad er formålet med 

behandlingen 

• Binyrebarkhormon straks 

• Dekomprimerende, stabiliserende operation hvis muligt 

• Strålebehandling, enten alene eller efter operation. 

• Behandlingen startes inden for 24 timer 



• Formålet med behandlingen er at opnå svind af svulstvævet på 

det sted, hvor der er tryk på rygmarven, således at den 

neurologiske funktion bedres/ikke forværres, så vidt muligt i 

resten af patientens levetid. Målet er at patienten skal tilbringe 

sin restlevetid neurologisk intakt uden lammelser og med 

kontrol over vandladning og afføring 

 

 

14. 

Efter yderligere nogle måneder bliver patienten rodende og uklar. Objektivt findes 

hun dehydreret men afebril. Hvad kan årsagen tænkes at være, og hvad skal 

undersøges? Angiv for hver enkel undersøgelse hvad den forventes at kunne 

finde        

• Anamnese, morfikaforbrug (overdosering med morfika kan 

være en årsag)  

• Blodprøver: Hæmatologi, kreatinin, Na+, K+, ioniseret calcium, 

levertal, blodsukker (elektrolytforstyrrelser, specielt 

hypercalcæmi, begyndende levercoma, specielt her ved 

udbredte levermetastaser, hypoglycæmi) 

• CT-scanning eller MR-scanning af cerebrum (man må 

mistænke hjernemetastaser) 



Opgave 02 

 

Arbejdsmiljø og reproduktion 

 

En samlevende mandlig klejnsmed og kvindelig industrilaborant opsøgte egen 

læge på grund af ufrivillig barnløshed.  

 

Undersøgelser ved infertilitetsklinik viste normale urogenitale forhold for kvinden, 

som efter ophør med p-piller havde regelmæssig menstruation og normal 

hormonstatus. For mandens vedkommende fandtes nedsat 

sædcellekoncentration i 2 sædprøver opsamlet ved masturbation (12 million per 

ml sædvæske i første prøve og 18 million per ml sædvæske i næste prøve en 

uge senere (reference: >20 mill/ml sædvæske anses for normalt). Øvrige 

sædkvalitets karakteristika såsom volumen, morfologi og motilitet var normale. 

Serumkoncentration af follikelstimulerende hormon (FSH) var højt i 

normalområdet, mens luteiniserende hormon og testosteron i serum var midt i 

normalområdet. 

 

Manden havde fuldtidsarbejde som klejnsmed på en virksomhed, der fremstiller 

kedler i rustfrit stål til industrien. Det var et varieret håndværksmæssigt arbejde. 

Han arbejdede jævnligt i op til 4 timer ad gangen med elektrodesvejsning på 

forvarmede svære rustfrit stålrør. Der var ved svejsningen betydelig røgudvikling, 

som kun delvist blev fjernet ved brug af flytbart lokal udsug.  

 

Kvinden havde også fuldtidsarbejde og havde arbejdet i 10 år i et 

forskningslaboratorium med mange forskellige typer af kemiske stoffer, herunder 

radioaktive isotoper og organiske opløsningsmidler såsom toluen. Arbejdet med 

kemikalier foregik i nyindrettede bokse med velfungerende udsug, i helt eller 

delvist lukkede systemer og med brug af relevante handsketyper. Der anvendtes 

i løbet af en arbejdsdag kun små mængder laboratoriekemikalier (mikroliter). 

 



Besvarelsen af denne opgave udarbejdes med støtte i følgende 

baggrundsinformation:  

Ved elektrodesvejsning på rustfrit stål udsættes svejseren under typiske 

arbejdsforhold for støvpartikler (svejserøg) i indåndingsluften på 2-6 mg/ m3 luft. 

Svejserøgen indeholder overvejende jernoxider, men ved svejsning på rustfrit 

stål forekommer tillige 4-6 vægtprocent krom overvejende i vandopløselig 

hexavalent form samt nikkelforbindelser og en række andre spormetaller i små 

mængder. Hexavalent krom er kraftigt mutagent, kan forårsage 

kromosomændringer og er af WHOs kræftforkningsinstitut International Agency 

for Research on Cancer (IARC) klassificeret som humant kræftfremkaldende 

(Gruppe 1). Visse nikkelforbindelser er også kræftfremkaldende. Ved svejsning 

på forvarmet stål opvarmes godset typisk til temperaturer mellem 200 og 250° C.  

Industrilaboranters arbejde på forskningslaboratorier er karakteriseret ved brug af 

en række stoffer, som er klassificeret som muligt kræftfremkaldende og muligt 

reproduktionsskadende.  

 

 

1. 

Definer og angiv hyppigheden af ufrivillig barnløshed 

• Når et par med regelmæssigt seksuelt samkvem uden brug af 

prævention ikke opnår graviditet i løbet af et år, taler man i klinisk 

sammenhæng om ufrivillig barnløshed eller infertilitet 

• Hyppigheden er ca. 10-15 % blandt par i Danmark 

 

 

2. 

Er der eksponeringer i mandens arbejdsmiljø, som kan forklare ufrivillig 

barnløshed? Hvis ja, begrundes svaret med en angivelse af, hvilke påvirkninger 

og virkningsmekanismer der kan være tale om 

• Der er både potentielle fysiske (strålevarme) og kemiske (hexavalent 

krom og nikkelforbindlser) i mandens arbejdsmiljø: 



o 1. Nedsat sædkvalitet er en almindelig årsag til mandlig infertilitet. 

Svejsning mistænkes for at påvirke den mandlige 

forplantningsevne, herunder sædkvaliteten. Klejnsmeden er udsat 

for strålevarme, som er en veldokumenteret årsag til nedsat 

sædkvalitet 

o 2. Ved inhalation af svejserøgspartikler er der mulighed for 

optagelse af hexavalent krom og nikkelforbindelser, som 

forekommer på vandopløselig form. Efter optagelse i blodbanen 

fordeles stofferne til blandt andet testis, hvor toksisk påvirkning af 

endokrine eller exokrine funktion er mulig  

 

 

3. 

Er der mulighed for, at klejnsmedens sædkvalitet vil kunne bedres ved ændringer 

i arbejdsmiljøet? Begrund svaret 

• Strålevarme er forbundet med forbigående nedsættelse af sædcelletallet.  

• Toksiske påvirkninger af spematogenesen er forbigående, med mindre 

stamcellerne og/eller støttecellerne er svært påvirket. Der vil derfor 

kunne forventes en forbedring af sædcellekvaliteten i løbet af et halvt år, 

såfremt der er tale om en arbejdsbetinget nedsættelse af sædkvaliteten.  

• Forbedring af arbejdshygiejnen eller omplacering med efterfølgende 

kontrol af sædkvalitet og hormonstatus må anbefales. Såfremt 

sædkvaliteten bedres efter sådanne foranstaltninger taler det for at 

arbejdsmiljøpåvirkninger har spillet en rolle for nedsat forplantning 

 

 

4. 

Kan ufrivillig barnløshed som følge af nedsat sædkvalitet anerkendes som en 

arbejdsbetinget sygdom? 

• Infertilitet er ikke eksplicit omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven.  



• Hvis det konkret kan sandsynliggøres, at en given udsættelse for fysiske 

påvirkninger eller kemiske stoffer nævnt i erhvervssygdomslisten er 

årsag til nedsat sædkvalitet, vil der være mulighed for anerkendelse   

 

 

5.  

Hvilke markører for dysfunktion af det kvindelige reproduktionssystem kan man 

anvende: 

• I en række ældre undersøgelser har man anvendt 

menstruationsforstyrrelser  

• I de senere år er man begyndt at anvende ”time to pregnancy”, som er 

den tid, der går fra ophør med prævention, indtil graviditeten indtræder 

samt måling af kvindelige kønshormoner  

 

 

6.  

Er der eksponeringer i nærværende kvindes arbejdsmiljø, som kan forklare 

ufrivillig barnløshed?  

• Man ved forholdsvist lidt om arbejdsmæssige eksponeringer og ufrivillig 

barnløshed hos kvinder, men ældre undersøgelser har rapporteret 

menstruationsforstyrrelser ved udsættelser for metallisk kviksølv og 

organiske opløsningsmidler såsom toluen 

 

 

7.  

Hvilke livstilsforhold kan hos kvinder i almindelighed have betydning for ufrivillig 

barnløshed?  

• Tobaksrygning  

• Overvægt  

• Voldsom fysisk belastning (som f.eks. ved maraton løb) 

 



8.  

Hvis kvinden i nærværende case bliver gravid, hvilke negative graviditetsudfald 

vil da være mulige? 

• Spontan abort 

• For tidlig fødsel  

• Lav fødselsvægt for barnet 

• Udviklingsforstyrrelser  

• Dødfødsel  

• Medfødte misdannelser  

• Kræft hos barnet senere i livet 

 

 

9.  

Vurder om der er en risiko for et negativt graviditetsudfald ved kvindens arbejde 

som industrilaborant 

• Flere arbejdsmiljøundersøgelser har vist overhyppighed af spontan abort 

blandt laboranter. Nærværende kvinde arbejder med stoffer der er 

klassificeret som muligt kræftfremkaldende og skadelige for barnet under 

graviditeten 

• På den anden side er det meget små mængder hun arbejder med og 

arbejdsmiljøforholdene er i orden (brug af relevante handsker, arbejde i 

nyindrettede bokse med velfungerende udsug, i helt eller delvist lukkede 

systemer). Det er derfor vurderingen at der ikke forekommer en 

betydende udsættelse for reprotoksiske stoffer, og at der følgelig heller 

ikke er forøget risiko for negative graviditetsudfald ved arbejdet 

 

 

10.  

Angiv hvilke regler, der gælder for ret til dagpenge ved graviditet inden 4 uger før 

termin 

En kvinde er berettiget til dagpenge inden 4-ugersperioden før fødslen, hvis: 



1. Det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt 

forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens 

helbred eller fostret (fraværsmelding) 

2. Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret eller graviditeten og 

arbejdsgiveren ikke kan tilbyde anden passende beskæftigelse 

(fraværsmelding) 

3. Ved almindelig sygdom eller tilskadekomst (sygemelding) 

 

Det er muligt at blive delvist fraværsmeldt fra arbejdet i alle tilfælde. 

 

NB. Om den studerende skriver sygemeldt eller fraværsmeldt er ikke 

afgørende, men det trækker op hvis det nævnes at 1 og 2 er en 

fraværsmelding og 3 er en sygemelding 

 

 

 



Opgave 03 

 

Akut abdomen 

 

Mand på 49 år, tidligere rask, som indlægges fra hjemmet med turevise øvre 

abdominalsmerter af minutters varighed uden udstråling, men med kvalme og 

svedudbrud gennem et døgn. Har tillige bemærket lidt mørkfarvet urin. 

 

Objektivt er patienten let smertepåvirket, men afebril. Abdomen er blødt uden 

udfyldninger med let ømhed i epigastriet og under højre kurvatur. Ingen 

peritoneal reaktion. Der er normale tarmlyde. 

 

 

1. 

Hvad er dine tentative diagnoser? Giv en prioriteret rækkefølge for dine 

differentialdiagnoser 

• Cholecystolithiasis/choledocholithiasis 

• Ulcus duodeni/ventriculi eller komplikationer hertil 

• Pancreatitis acuta 

• (Den primære fase af akut appendicitis, - behøver ikke at nævnes) 

• (Colontumor med stenosesymptomer, -  behøver ikke at nævnes) 

 

 

2.  

Hvilke supplerende undersøgelser vil du foretage? 

• UL-skanning af abdomen 

• Blodprøvemåling af bilirubin, ALAT, basisk fosfatase og amylase, 

leukocyttal og C-reaktivt protein  

• Evt. gastroskopi 

 

 



3.  

Giv en kortfattet redegørelse for, hvad du vil lægge vægt på ved 

anamneseoptagelsen 

• Tidligere lignende tilfælde 

• Smerteanamnese (debut, udvikling, konstante eller i anfald, varighed, 

lokalisation, udstråling) 

• Smerteprovokerende faktorer 

• Alkohol 

• Temperaturforhøjelse 

• Ledsagende kvalme, opkastninger 

• Sure opstød, halsbrand 

• Ikterus 

• Ekskretmisfarvninger 

• Hudkløe                                    

 

 

4. 

Blodprøver er normale bortset fra bilirubin på 101 µmol/l (reference-interval 5-25 

µmol/l), ALAT på 110 U/l (reference-interval 10-70 U/l) og basisk fosfatase på 

659 U/l (reference-interval 40-165 U/l). Hvilken type af leverpåvirkning er disse 

blodprøver bedst forenelig med? 

• Kolestase  

 

 

5.  

Skitser, hvad årsagerne til leverpåvirkning med de beskrevne blodprøver kan 

være  

• Ekstrahepatisk – galdevejsobstruktion (sten, striktur, 

tumorindvækst, levermetastaser) 

• Intrahepatisk – primær biliær cirrhose, medikamentel 

leverpåvirkning, evt. alkoholisk hepatitis 



• Levermetastaser 

 

     

6.  

Der er udover UL skanning foretaget den herunder viste billeddiagnostiske 

undersøgelse (Figur 3). Hvad er det for en undersøgelse, der vises? 

• MRCP (Magnetic Resonance Cholangiopancreatography) 

 

 

7. 

Hvad viser undersøgelsen (diagnose)? 

• (Okkluderende,- kræves ikke) choledocholithiasis og 

cholecystolithiasis 

 

 

8. 

Nævn mindst to mulige komplikationer til denne tilstand 

• Pankreatit 

• Akut cholangitis 

• Akut ascenderende cholecystitis 

• Icterus 

• Leverabsces 

 

Nævnes mere end 2 tilstande gives der ekstra point, og hvis alle nævnes gives 

der maximalt point 

 

 

9. 

Hvad er den primære behandling af tilstanden på det ovenfor bragte billede 

(Figur 3)? Hvis, der er forskellige muligheder for behandling, bedes mulighederne 

nævnes i en prioriteret rækkefølge 



1. ERCP med papillotomi og stenekstraktion. Evt. stentanlæggelse. 

Hos yngre og i tilfælde af tidligere anamnese med 

galdestenssymptomer vil der tilbydes efterfølgende xholecystectomi  

2. Evt. PTC med stentanlæggelse 

3. I sjældne tilfælde operation for choledochussten (kirurgisk fjernelse 

af choledochussten) og cholecystektomi 

 

           

10.       

Dagen efter behandlingen af tilstanden på billedet (Figur 3) udvikler patienten 

febrilia og får kraftige smerter lokaliseret diffust i abdomen med overvægt opadtil 

i epigastriet med udstråling til ryggen. Hvad er den sandsynligste diagnose og 

hvilke(n) blodprøve(r) vil kunne bruges til at give diagnosen? 

• Akut pancreatitis 

• Amylaseforhøjelse (>3 gange forhøjelse) 

 

Den dygtige student vil anføre at galdestenen kan give pankreatitis men det kan 

behandlingen også (post-ERCP pankreatitis). Endeligt vil den superdygtige 

besvarerelse kunne anføre, at duodenal perforation efter endoskopisk 

behandling også kan give disse symptomer (meget sjælden tilstand) 

 

 

11.  

Nævn de to alvorligste komplikationer til cholecystectomy og anfør om disse 

forekommer med en risiko:  

<1 % 

<5 % 

<10 % 

 <20 % 

• Død (ca. 0,2%) 



• Skader på ductus choledochus og ducti hepatici (nævnes ”dybe 

galdeveje” er det også i orden) (ca. 0,5%) 

 

 

12.  

Nævn mindst 3 andre komplikationer (end de i spørgsmål 11 nævnte) til 

cholecystectomy   

• Cholascos/cysticus lækage 

• Intraabdominal blødning 

• Intraabdominal absces 

• Sårinfektion 

• Trokar herniering 

• (Postcholecystectomi syndrom) 

 

 



Korte opgaver  

 

1. 

Hvad er forskellen på nefritisk- og nefrotisk syndrom? 

• Nefrotisk syndrom er karakteriseret ved proteinuri og ødemer 

• Nefritisk syndrom er karakteriseret ved hæmaturi, påvirket nyrefunktion 

og hypertension 

 

 

2. 

Hvad forstås ved betegnelsen: akut interstitiel nefritis? 

• Betændelse i nyreparenkymets støttevæv, evt. involverende tubuli 

 

 

3. 

Hvad er den mest sandsynlige morfologiske diagnose ved nefrotisk syndrom hos 

et barn? 

• Minimal change disease (minimal change lesion). 

 

 

4. 

Beskriv det lysmikroskopiske fund ved ovennævnte sygdom (spørgsmål 3) 

• Normal morfologi 

 

 

5. 

Giv en systematisk inddeling af hernia inguinalis 

• Laterale hernier (lateralt for a. epigastrica inferior) = medfødt = indirekte   

• Mediale hernier (medialt  for a. epigastrica inferior) = erhvervet = direkte  

 

Det vil være forkert at nævne hernia femoralis, da dette ikke er et inguinalt hernie  



 

Den helt suveræne besvarelse vil angive: 

• at et inguinal hernier kan forekomme både uni- (i 80% af tilfældene) og 

bilateralt (20% af tilfældene)  

• at et kombineret lateralt og femoralt hernie kaldes saddelhernie 

 

 

6. 

Kronisk Systolisk hjertesvigt. Nævn de fire vigtigste medikamentelle 

behandlingsprincipper:  

1. ACE-hæmmer/angiotensin-II-receptorantagonister 

2. diuretikum -beh. 

3. Digoxin 

4. Betablokkere   

 

 

7. 

Hypertension. Nævn 3 årsager til sekundær hypertension  

1. Parenkymatøse nyresygdomme 

2. Renovaskulær hypertension 

3. Primær (hyper)aldosteronisme  

4. Fæokromocytom 

5. Cushings syndrom 

6. (præeklampsi) 

7. (Excessiv lakridsindtagelse) 

 

 

8. 

Nævn mindst tre vigtige medikamentgrupper til behandling af hypertension:  

1. kalciumblokkere 

2. ACE-hæmmere / angiotensin-II-antagonister 



3. Thiazid diuretika 

4. Betablokkere 

5. (Direkte reninhæmmere) 

6. (Central virkende medikamenter, eks. moxonidin) 

 

 

9. 

Akut myokardieinfarkt. Hvordan stilles diagnosen klinisk, paraklinisk og 

biokemisk?  

1. Brystsmerter og evt. oppression og evt. dyspnø 

2.  forhøjede myokardiemarkører:TNT-forhøjelse, forhøjet CK_MB (kreatinin 

kinase, myokardium band) 

3. EKG-forandringer:  

- akut udviklet ST-elevationer, udvikling af nye. Q-takker  (ST-

elevationsinfarkt) 

- ST-depressioner, udvikling af negative T-takker (non-ST-

elevationsinfarkt) 

 

 

10. 

Hvad er de(n) vigtigste forebyggende indsats(er) mod opståen af ulcus 

decubitale?  

• Trykaflastning 

 

 

11. 

Nævn årsagerne til de 2 almindeligste former for bensår (ulcus cruris) 

• Venøs insufficiens 

• Arteriel insufficiens 

 

 



12. 

Nævn mindst 4 forskellige lokale årsager til forsinket sårheling  

• Hæmatom 

• Infektion 

• Nekrose 

• Serøs ansamling 

• Udtørring 

• Manglende immobilisering 

 

 

13. 

Nævn de 3 almindeligste former for hudkræft og den omtrentlig gennemsnitlige 

5-års overlevelse for hver af dem  

• Carcinoma basocellulare -overlevelse tæt på 100 % 

• Carcinoma spinocellulare -overlevelse ca. 95 % 

• Melanoma malignum -overlevelse  ca. 80 % 

 

 

14. 

Hvad er den vigtigste prognostiske faktor ved primært cutant malignt melanom 

uden tegn på metastasering?  

• Tumors invasionsdybde, tykkelsen (målt i millimeter) 

 

 

15. 

42-årig kvinde med nydiagnosticeret hyperthyreose. På grund af denne 

påbegyndes antithyreoid medikamentel behandling (thycapzol).  En måneds tid 

efter henvender kvinden sig hos vagtlæge med høj feber og svær 

halsbetændelse. Hvad er den mest sandsynlige årsag? 

! Medikamentel agranulocytose 

 



16. 

Hvordan stilles diagnosen kronisk myeloid leukæmi? 

! Knoglemarvsundersøgelse 

! Påvisning af Philadelphia-kromosom 

 

 

17. 

57-årig mand med hovedpine og åndenød. Tidligere rask, men gennem de sidste 

år er han blevet tiltagende rødmosset i ansigtet. Han får målt en hæmoglobin på 

14,2 mmol/l samt en hæmatokrit på 63. Hvad er den mest sandsynlige diagnose i 

dette tilfælde? 

! Polycytæmia vera 

 

 

18. (samme patient som i opgave 17) 

Nævn mindst to andre tilstande (differentialdiagnoser) som kan give de samme 

blodprøveværdier  

! Svær kronisk lungeinsufficiens 

! Medfødt hjertesygdom 

! Hypernefrom med ektopisk erytropoietinproduktion (angivelse af hypernefrom 

kræves ikke, men angivelse vil give ekstra point) 

 

 

19. 

Anfør forskellige diagnostiske metoder til påvisning af Helicobacter pylori 

infektion.  

! Invasive tests (kræver biopsi fra ventrikelslimhinden): 

o hurtig urease test 

o mikroskopi 

o dyrkning 

! Non-invasive tests 



o fæces antigen test 

o Helicobacter pusteprøve (udåndningstest/urea breath test) 

o serologi 

 

 

20. 

En 65-årig mand får ved gastroskopi diagnosticeret et 2 cm stort, dybt, ikke-

blødende ulcus placeret få centimeter fra pylorus i ventriklen. Skitser kort 

yderligere udredning og behandling.   

 

! Biopsier fra ulcus kanten (snarere end fra ulcus) for at udelukke malignitet 

! Biopsier fra ventriklen mhp. Helicobacter 

! Udspørg om indtag af NSAID/acetylsalicylsyre 

! Syrepumpehæmmer i 4-6 uger 

! Eradikationsbehandling hvis Hp-positiv 

! Henvisning til kirurgisk vurdering, hvis der er tegn på malignitet 

! Kontrolgastroskopi, når såret forventeligt er helet, fx om 6 uger 

! Seponering af ulcerogen medicin 
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Opgave 01 

Kardiologi 

62-årig mand, tidligere rask, indlægges med lægeambulance fra hjemmet med 5 timer 

varende smerter i brystet. Der er udstråling til venstre skulder og overarm. Patienten 

klager også over hviledyspnø og kvalme. Har de sidste 2 dage før indlæggelsen bemærket 

smerter i brystet under fysisk belastning, ved cykling op ad bakke og ved trappegang. 

Smerterne svandt i hvile. Patienten  arbejder som buschauffør og ryger 20 cigaretter 

dagligt. 

 

Objektivt er patienten ængstelig, smerteforpint og bleg. Patienten er overvægtig, 

blodtrykket er 120/80 mmHg og pulsen er regelmæssig 68/min. Respirationsfrekvensen er 

normal og hjertestetoskopi er normal. Ved lungestetoskopi findes der basal 

stasekrepitation. Patienten er subfebril. 

 

 

1. 

Hvad er dine tentative diagnoser? (anfør mindst tre) 

! Akut koronart syndrom/akut myokardieinfarkt/ustabil angina pectoris  

! Dissekerende intratorakalt aortaaneurisme (hvor der evt. kan ses 

normal tryk og puls afhængig aneurismets lokalisation og udbredelse)  

! Embolia pulm 

--- 

! Stasis pulmonis 

! Pneumoni 

! Pericarditis 



! Pneumothorax 

 

De første 3 svar (akut koronart syndrom etc, dissekerende aortaaneurisme og embolus 

pulm) skal anføres for acceptabel besvarelse. Toppræstation vil også indbefatte enkelte af 

de øvrige svar 

 

 

2. 

Ved ankomsten til hospitalet er der straks optaget ekg (se Figur 01, ekg nr. 1). Beskriv kort 

ekg’et og giv dine diagnoser.  

Korrekt svar 

• ekg er abnormt, med tegn på myokardieiskæmi i form af ST-

forandringer lokaliseret til inferiorvæggen af venstre ventrikel  

• Der er patologisk Q-tak i III ekstremitetsafledning 

 

3. 

Hvordan vil du observere patienten i det akutte forløb? 

! Løbende vurdering af almentilstand (inklusive smerter) 

! Blodtryk, puls og temperatur 

! Hjerterytmen (ekg overvågning) 

! Respirationsfrekvens  

Alle svar skal anføres for acceptabel besvarelse. 

 



4. 

Hvilke akutte blodprøver vil du ordinere? 

! B-Hæmoglobin 

! B-Leukocytter 

! B-Trombocytter 

! Blodgasser (Pa O2, PaCO2 og pH) 

! P-CK-MB, P-TnT 

! P-Kreatinin og P-K, P-Na 

! P-C-reaktivt protein (CRP) 

Alle svar skal anføres for acceptabel besvarelse (en del af svaret er endog givet af et 

spørgsmål senere i opgaven). 

 

 

5. 

Er der andre parakliniske undersøgelser, du vil ordinere? Begrund dine valg. 

! Røntgen af thorax (kan afsløre stase og infiltrat) 

! Ekkokardiografi (kan give anatomiske og funktionelle oplysninger) 

Alle svar skal anføres for acceptabel besvarelse 

 

 

6.  

Hvad vil du lægge vægt på ved anamneseoptagelse.? 



! Smerteanamnesen (tidspunkt for debut, udvikling, konstante eller i 

anfald, varighed, lokalisation, udstråling og lindring, provokerende 

faktorer) 

! Ledsagende symptomer (kvalme, svimmelhed, besvimelse og 

hjertebanken) 

! Dispositioner (tidlig hjertesygdom eller hjertedød i familien) 

! Risikofaktorer (hypertension, diabetes, rygning, lipider, motion, arv) 

Alle svar skal anføres for acceptabel besvarelse. Toppræstation vil besvare mere 

uddybende som anført i parentes 

 

 

7.  

Blodprøver er normale bortset fra signifikant forhøjet myokardieiskæmimarkører og CRP. 

Der findes også leukocytose. Hvilken diagnose er mest sandsynlig på baggrund af 

anamnesen, det foreliggende ekg (Figur 01 ekg nr. 1) og blodprøvesvarene?  

• Inferiort ST-elevationsinfarkt (STEMI) 

 

 

8. 

Skitser den primære behandling i lægeambulancen eller umiddelbart efter ankomsten til 

hospital 

• Sikker intravenøs adgang 

• Morfin i refrakte doser (5-10 mg) i.v. 

• Evt. AV-blok søges ophævet med atropin 0,5-1 mg i.v. (inferiort 

STEMI) 



• Oxygen på maske eller næsekateter  

 

Alle svar skal anføres for acceptabel besvarelse 

• Behandling af evt. udløsende faktorer: anæmi, takykardi, arteriel 

hypertension (anføres denne sidste besvarelse vil det tælle op). 

 

 

9.  

Begrund og skitser den efterfølgende behandling, som patienten synes bedst egnet til. 

• Patienten er egnet til akut primær PCI (Percutan Coronary 

Angioplastic) på grund af: 

o Kliniske symptomer forenelige med myokardieiskæmi 

o ST-segment elevation forenelig med myokardieiskæmi 

o Symptomvarighed mindre end 12 timer 

Alle svar skal anføres for acceptabel besvarelse. 

• Forbehandling til PCI: 300 mg Acetylsalicylsyre, Clopidogrel 600 mg 

og Heparin 10.000 IE (anføres dette, vil det tælle op).  

 

 

10.  

Anfør mindst 3 komplikationer til STEMI (Inferiort ST-elevationsinfarkt) inden for de første 

dage.  

• Hjertearytmi (primær ventrikelflimren og ventrikulær takykardi)  



• Atrioventrikulært blok 

• Hjerteinsufficiens 

• Kardiogent shock 

 

 

11. 

Dagen efter behandlingen bliver patienten utilpas og klager over ”hård” hjertebanken. Der 

måles et systolisk blodtryk på 100 mmHg, pulsen er hurtig og svag. Patienten er vågen. 

Der er optaget ekg (Figur 02, ekg nr. 2). Hvad viser det? 

• Ventrikulær takykardi, frekvens omkring 250/min 

 

 

12.  

Hvordan vil du akut behandle patienten? 

! Først behandling med Cordarone (amiodaron) 300 mg i.v. 

! Sekundært defibrillering ved manglende medicinsk effekt (patienten 

skal bedøves)  

! Defibrillering, såfremt patienten bliver bevidstløs og/eller overgang i 

ventrikelflimmer 

At foreslå defibrillering som første behandling af denne patient er en forkert besvarelse  

 

 

 



13. 

Fire dage efter aktuelle takykardianfald udskrives patienten. Han har ingen tegn til 

hjertesvigt og ingen angina pectoris. Venstre ventrikels pumpefunktion bedømt ved 

ekkokardiografi er normal. Blodtryk er normalt. P-Glukose er 9 mmol/l, og der er 

hyperkolesterolæmi. Skitser den medicinske behandling ved udskrivelsen og redegør kort 

for rehabiliteringstiltag. 

! Tabl. Plavix (clopidogrel) 75 mg dagligt i 1 år  

! Acetylsalicylsyre 75 mg livslangt 

! Tabl. Selo-Zok (metoprolol)) 100 – 200 mg dagligt 

! Tabl. Simvastatin f.eks. 40 mg dagligt 

! ACE-hæmmer livslangt 

! Råd om livsstil (rygestop, diæt og motion) 

! Kontrol af risikofaktorer (bl.a. diabetes) 

Alle svar skal anføres for acceptabel besvarelse 

 



Opgave 02 

Urologi 

65 årig mand henvender sig om aftenen på skadestuen på et universitetshospital med 

flankesmerter i venstre side og udstråling til ve lyske. Han er tidligere rask og har aldrig 

været indlagt. Urin stix viser max udslag for blod men ellers normal. Patienten ligger på et 

leje, da du som vagthavende skadelæge tilser ham. Han er urolig, og han vrider og vender 

sig uden at finde ro. Han er afebril, BT 140/90 mmHg, pulsen er 106/minut. Han har 

normale farver og er ikke kronisk medtaget. Ved den abdominale palpation skønnes 

abdomen uden peritoneal reaktion. 

 

 

1. 

Som anført fandtes patienten ikke peritoneal. Angiv mindst 3 vigtige kliniske tegn til 

peritoneal reaktion, som man oftest vil findes ved abdominal palpation hos en patient med 

perforeret hulorgan. 

• Hosteømhed 

• Indirekte ømhed 

• Slipømhed 

• Defence Musculaire (muskelværn) 

• (Direkte ømhed er ikke nogen egentlig peritoneal reaktion men vil naturligvis 

være tilstede ved peritoneal reaktion) 

•  (Patienten vil oftest ligge stille i sengen og ikke uroligt) 

 

 

2.  

Du har ordineret en Non-Contrast CT scanning (Tom Skanning). En af billedsekvenserne 

er gengivet nedenunder (Figur 03). Hvad er din diagnose? 



Normal CT fraset ca. 5 mm stor uretersten i venstre ureter et par cm over blæren 

• Diagnosen er uretersten 

 

 

3. 

Hvilke blodprøver vil du ordinere hos denne patient? 

• P-Kreatinin, P-Calcium (ioniseret), P-Urat, 

• (Hbg, P-Elektrolytter)  

 

 

4. 

Hvilken behandling vil du umiddelbart tilbyde patienten?  

• Smertestillende NSAID præparat (Diclon 50 mg supp eller oralt) 

• Eventuelt tbl Morfin/Oxynorm  

• Desuden suppleres med en alfablokker (f.eks. tbl. Xatral) for at faciliterer 

stenafgang ved dilatation af ureter 

 

Nævnes alfablokker (sammen med øvrig smertestillende medicin) trækker det op 

 

 

5. 

Patienten bliver hurtig smertefri under kortvarig observation efter din behandling. Hvordan 

skal patienten videre behandles? 

• Kan hjemsendes med recept på Diclon og alfablokker (Xatral)  

• Oplyses om at søge skadestuen eller vagtlæge ved smerter, som ikke kan holdes 

nede med anbefalede medicin eller ved febrilia  



• Sten < 5 mm afgår oftest spontant, og der vil som hovedregel derfor ikke tilbydes 

stenfjernelse 

 

 

6. 

Skal der hos denne patient foretages ydereligere (behov for andre undersøgelser)? 

• Renografi (renografi er dog ikke rutine på alle urololgiske afdelinger men kan 

selvfølgelig nævnes. Det vil ikke trække ned hvis det er undladt nævnt 

• Røntgen oversigt over urinveje (hvis stenen er røntgen positiv eller ny Non 

kontrast CT, hvis stenen ikke kan ses på røntgen) 

• Begge undersøgelser efter ca. 1 måned 

 

 

7.  

Efter 2 døgn henvender patienten sig atter på skadestuen med kraftige venstresidige 

flankesmerter. Patienten har nu fået temperatur på 39 C. Han er blussende, varm og tør. 

Patienten er byldeøm i venstre nyreloge. Hvad mistænker du? Hvad vil du gøre? 

Diagnose/mistanke 

• Pyonefrose på venstre side  

 

Handling 

• Bloddyrkning 

• Urindyrkning. 

• Påbegynde bredspektret antibiotika (f.eks. Zinacef 1,5 g x 3 iv samt Gentamycin 

240 mg x 1 i.v.) 

• Akut ultralydsscanning med anlæggelse af venstresidig nefrostomi  

• Urin/pus fra nefrostomikateter sendes til dyrkning og resistensbestemmelse  



• Senere, 3-4 uger, i rolig fase, endoskopisk stenfjernelse hvis ikke spontan 

stenafgang inden 

 

 

8. 

Nævn kort mindst 3 behandlingsmetoder til sten i urinvejene. Der ønskes ingen detaljeret 

beskrivelse af de nævnte procedurer. 

• Medicinsk behandling (alkalinisering af urin ved cystin og uratsten) 

• ESWL (extracorporal shock wave lithotripsy, dvs knusning af sten) 

• Endoskopisk sten fangst/knusning 

• PNL (Perkutan Nefro Lithotripsi = Fjernelse af nyresten via nefroskop) 

 

Nævnes alle 4 metoder vil det trække op 

 

 

9. 

Nævn forskellen på en CT-urografi og en renografi 

• Ved en CT urografi fremstilles urinvejenes anatomi og eventuelle patologiske 

forhold kan visualiseres 

• En renografi er en funktionsundersøgelse af nyrerne med mulighed for 

samtidig bedømmelse af afløbsforholdene 

 

 

 

 

 



10. 

Ved længerevarende obstruktion af de fraførende urinveje kan der udvikles post- 

renal.nyreinsufficiens. Hvilke rutineblodprøver vil primært være påvirkede ved såvel præ- 

som post-renal insufficiens? 

• P-Kreatinin, P-Karbamid, P-Elektrolytter 

 

 

11. 

Nævn undersøgelse(r) som kan være vejledende for nyreinsufficiens hos en patient med 

forhøjet P-Kreatinin. 

• Ultralydssacnning (med påvisning af bilateral hydronefrose) 

 

CT – urografi eller i.v.urografi vil ikke kunne udføres grundet forhøjet P-Kreatinin 

 

 

12. 

Nævn 3 mulige årsager til postrenal nyreinsufficiens. 

• Infravesikal obstruktion (prostathypertrofi, uretralstriktur, sphinter dyssynergi ) 

• Prostatacancer 

• Blærecancer 

• Afklemning af ureteres bilat pga glandelmetastaser eller anden invasiv cancer i 

omkringliggende organer og retroperitoneal fibrose 

 

 

 



13. 

6 måneder senere indlægges samme patient som nævnt i denne opgave. 

Indlæggelsesårsagen er nu makroskopisk hæmaturi. Patienten har ikke de tidligere 

beskrevne smerter og er i øvrigt nu fundet stenfri. Hvilket udredningsprogram vil du 

iværksætte? 

Skal nævnes 

• Urin D+R,  

• CT-urografi  

• Cystoskopi  

 

Kan nævnes 

• Urincytologi (urincytologi er på visse men ikke alle afdelinger en obligatorisk del af 

udredningen) 

 

 

14. 

Hvilke tre sygdomsforekomster i urinvejene er det specielt væsentligst at udelukke ved 

makroskopisk hæmaturi? 

• Infektion 

• Sten 

• Cancer 

• (Blodfortyndende behandling) 

 

 

 

 



Opgave 03 

Gastroenterologi 

28-årig tidligere rask mand henvises af egen læge til udredning i sygehusregi på grund af 

2 måneders diarétendens (6-8 gange dagligt) med blodtilblanding.  

 

 

1.  

Angiv diagnostiske muligheder i en prioriteret form? 

• Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller colitis ulcerosa) 

• Infektiøs enteritis 

• Kolonpolypper eller cancer (disse årsager er mindre sandsynlige grundet alderen) 

 

 

2.  

Giv en kortfattet redegørelse for, hvad du vil lægge vægt på ved anamneseoptagelsen 

• Familiær disposition til Crohns sygdom og/eller colitis ulcerosa 

• Tidligere tilfælde af lignende karakter  

• Nylige udenlandsrejser og antibiotikabehandling 

• Ufrivilligt vægttab  

• Karakteristik af mavesmerter  

• Feber  

• Ekstraintestinale symptomer  

 

 

 

 



3. 

Angiv et diagnostisk udredningsprogram. Læg vægt på hvilke blodprøver, der vil være 

relevante og beskriv kort, hvordan de fortolkes. 

• Vægt  

• Blodprøver. Herunder Hb, leukocyt & differentialtælling, trombocyttal, jernstatus 

(P-Jern og P-Ferritin), P-Albumin, normotest (koagulationstest) P-Elektrolytter, P-

Kreatinin, P-Folat & P-Cobalamin og eventuelt sporstoffer (Ca-ion, fosfat, 

magnesium), P-CRP (orosomucoid).  

• I forbindelse med fortolkning ved akut opblussen af IBD vil akut fasereaktant 

(CRP) være forhøjet, hæmoglobin, jern og albumin vil ofte være lave (blodtab ved 

inflammation samt proteintabende enteropati i det inflammatoriske tarmafsnit, P-

Cobalamin kan være lav ved Crohns sygdom, og endeligt kan elektrolytter være 

skæve ved diarretiltand) 

• Fæcesundersøgelse for calprotectin (fæcal calprotectin kan måske have en vis 

diagnostisk værdi sammen med de kliniske diagnostiske kriterier (for at 

differentiere mellem inflammatorisk tarmsygdom og funktionel tarmsygdom) 

• Fæcesundersøgelse for tarmpatogene bakterier, Clostridium difficile, orm, æg og 

cyster (før endoskopi og MR) 

• Koloskopi med biopsitagning 

• Røntgenundersøgelse eller MR-skanning af tyndtarm 

 

 

4. 

Er der noget i patientens livsstil, som man bør fokusere på? Angiv i så fald hvilken 

betydning dette har for symptomerne. 

• Tobaksrygning kan bidrage til at forværre Crohns sygdom men kan omvendt have 

en gunstig effekt på colitis ulcerosa 

 

 



5. 

Patienten angiver at have haft ledgener. Beskriv kort de mulige diagnoser og angiv hvilke 

andre organsystemer som kan give gener i relation til tarmsymptomer?  

• Led. Ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom kan der opstå aksiale og perifere 

artropatier. I forbindelse med gastroenteritis kan patienter udvikle reaktiv artritis 

(dvs. seronegativ spondylartropati). 

• Øjne. Patienter ved inflammatorisk tarmsygdom kan få gener fra øjne (iridocyklitis, 

uveitis, skleritis) 

• Hud. Erythema nodosum, pyoderma gangraenosum  

• Lever-galdeveje. Skleroserende cholangitis  

• Blod. Anæmi og thromboemboliske manifestationer 

 

 

6.  

Osteoporose optræder nogle gange hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. 

Giv en kort forklaring.  

Sekundær osteoporose kan ses ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom som følge af 

• Binyrebark hormonbehandling 

• Sygdomsaktivitet og -varighed sammenholdt med alder  

• Efter tyndtarmsresektion (malabsorption af calcium og vitamin D)  

 

 

7.  

Nævn en autoimmun tilstand med relation til kronisk inflammatorisk tarmsygdom som, 

påvirker patientens mortalitet i negativ retning 

• Skleroserende cholangitis 

 



8. 

Anfør indikation for behandling med immunosuppressive stoffer (ikke steroider), som 

anvendes til inflammatorisk tarmsygdom. Hvad skal specielt monitoreres under denne 

behandling? Har disse præparater en plads som 1. linje behandling?  

• Stofferne benyttes ved steroid-dependent inflammatorisk tarmsygdom (og f.eks. 

ved recidivprofylakse efter medicinsk induktionsbehandling eller efter kirurgi) og 

omfatter azathioprin eller 6-mercaptopurin - samt mere sjældent methotrexat  

• Stofferne virker først efter minimum 2-3 måneders behandling, hvorfor de ikke har 

plads i den akutte behandling 

• Præparaterne kan navnlig i starten give anledning til toksisk hepatitis eller 

pancreatitis. På et hvilket som helst tidspunkt under kuren kan der optræde til 

knoglemarvssuppression. Af denne grund skal patienterne under hele 

behandlingsforløbet have kontrolleret levertal, pancreas-amylase og 

knoglemarvstal 

 

 

9.  

Hos en anden patient med blodige afføringer tages der tarmbiopsier fra kolon. Angiv 

venligst fortolkning af de to histologipræparater vist nedenfor (Figur 04 og Figur 05) og 

angiv sandsynlig diagnose. Redegør for, om de histologiske forandringer (billedet i størst 

forstørrelse Figur 05) altid forefindes ved denne sygdom.  

• Figur 04 viser typiske Crohn-forandringer med mucosaforandringer, submukøs 

fibrose, transmural fissur, lymfoid hyperplasi samt inflammatorisk infiltrat 

• Figur 05 viser i større forstørrelse granulom i submucosa.  

 

Det vil trække ekstra op, hvis studenten anfører, at granulomer kun påvises i 1/2-2/3 af 

tilfældene ved Crohns sygdom 

 

 



10. 

Hvilken behandling ville være hensigtsmæssig til en patient med de beskrevne 

histologiske forandringer i kolon og hvor tyndtarmsundersøgelse har vist normale forhold? 

Skitsér et prioriteret behandlingsprogram i den akutte fase, samt hvilke behandlinger der 

kan bruges på kort versus lang sigt. 

• Hvis det drejer sig som Crohn’s sygdom vil steroider (evt. biologiske lægemidler) 

have en plads i den akutte behandling.  

• Ved behandling af Crohns sygdom (både i aktive faser og i remission) er der ingen 

evidens for brug af 5-aminosalicylater (som imidlertid er hjørnesten i behandling af 

colitis ulcerosa) 

• Overveje immunomodulerende stoffer (dvs. azathioprin, 6-mercaptopurin eller evt. 

methotrexat) 

 

 

11.  

Angiv indikationer for kolektomi ved inflammatorisk tarmsygdom.  

Akut  

! Medicinsk behandlingsrefraktær fulminant kolitis  

! Toksisk megacolon 

! Tarmperforation  

! Massiv blødning 

Elektivt  

! Behandlingsrefraktær sygdom 

! Steroid afhængighed 

! Dysplasi/cancer 

! Blødning  

! Trombose/iskæmi 

 

12. 



Hvilke patienter bør tilbydes regelmæssig koloskopi med biopsier ved non-heriditære og 

non-polypose tarmsygdomme? 

Patienter med  

• udbredt kolitis og tidlig debut 

• vedvarende inflammatorisk aktivitet 

• familiær disposition til kolorektal cancer 

• skleroserende cholangitis 

 

 

13. 

Nævn en sygdom i kolon, som hyppigst optræder efter 60-års alderen, som ikke er cancer, 

som ikke sjældent ses hos personer med autoimmune lidelser og som i aktive faser giver 

symptomer i form af voluminøse vandige diarreer. 

• Mikroskopisk colitis 

 

 

 



Opgave 04 

Kortsvarsopgave 

1. 

En 32-årig mand, langturschauffør henvender sig i skadestuen med en øm fluktuerende 

udfyldning i crena ani. Patienten er subfebril 37,8 C. Hvad er den mest sandsynlige 

diagnose?  

• Inficeret pilonidalcyste 

• Perianal absces regnes for et forkert svar (findes ikke i crena ani) 

 

  

2.  

Samme patient som i delspørgsmål 1 overfor (Kortsvarsopgave 04). Hvad er den initiale 

behandling, og hvad anses som årsag til denne tilstand? 

Initiale behandling  

• kirurgisk drænage 

 

Ætiologi  

• Nedtrængning af hår gennem huden medførende fistelgangssystem med mulighed 

for abscedering. Ætiologien er dog ikke endelig afklaret. Svares der derfor ukendt 

ætiologi kan dette også godtages 

 

 

3.  

En 23-årig kvindelig atlet får i umiddelbart til gymnastikøvelse pludselige kraftige smerter 

svarende til venstre side af bugvæggen efterfulgt af tiltagende hævelse. Hvad er den mest 



sandsynlige diagnose, hvorledes kan diagnosen stilles paraklinisk, og hvad er 

behandlingen af tilstanden? 

• Rektushæmatom  

• Ultralydsscanning eller CT-scanning  

• Behandlingen vil oftest være konservativ 

 

 

4.  

Et 3-årigt barn har under leg slugt et knapbatteri, hvorfor forældrene henvender sig på 

skadestuen med barnet. Barnet er upåvirket. En røntgenoversigt oversigt over abdomen 

viser fremmedlegeme distalt i oesophagus. Hvilken plan vil du lægge for den videre 

behandling af barnet? Begrund kort dit svar. 

• Akut endoskopisk fjernelse af fremmedlegemet for at undgå alkalisk skade på 

oesophagus med risiko for perforation 

 

 

5. 

Et 4-årigt barn har under leg slugt en 5 mm metalkugle, hvorfor forældrene henvender sig 

på skadestuen med barnet. Barnet er upåvirket. En røntgenoversigt oversigt over 

abdomen viser fremmedlegeme i tolvfingertarmen. Hvilken plan vil du lægge for den videre 

behandling af barnet og hvorfor? 

• Berolige forældrene. Afvente at kuglen passere af sig selv  

• Er stort set aldrig årsag til ileus/perforation og invasiv terapi/operation vil kun 

yderst sjældent være indiceret 

 

 

 



6.  

Angiv akutte og kroniske sygdomme, som kan opstå ved arbejde under højt tryk, f.eks. 

blandt erhvervsdykkere 

• Barotraumet opstår som følge af udvidelse af gasarter i lukkede rum i kroppen og 

kan f.eks. forårsage pneumothorax og trommehinderuptur 

• Dekompressionssyge skyldes blæredannelse i kroppens væv og giver oftest 

anledning til muskelsmerter lokaliseret omkring ét eller flere led samt i svære 

tilfælde neurologiske livstruende symptomer 

• På langt sigt er der risiko for nedsat hørelse og aseptisk knoglenekrose 

 

 

7. 

Det antages, at prævalensen af hvide fingre blandt 45-årige mænd er 2%, og den relative 

risiko for en person med denne alder ved betydelig udsættelse for hånd-arm-vibrationer er 

10% Hvad er den ætiologiske fraktion for vibrationsinducerede hvide fingre givet 

eksponering?  

• Den ætiologiske fraktion er (10-1)/10 = 90 %.  

 

 

8. 

Angiv hvilke undersøgelser, der kan udføres for at bekræfte diagnosen kuldeinducerede 

hvide fingre. 

• Et foto under anfald, hvor ansigtet er medfotograferet (for at sikre identiteten) 

• Simpel kuldeprovokationstest, hvor hænder holdes i rindende koldt vand eller 

isvand i 5 minutter med samtidig kropsafkøling 

• Distal blodtryksmåling før og efter kuldeprovokation under standardiserede forhold 

i laboratorium. Et blodtryksfald på mindst 40% anses for patologisk 

 

 



9. 

WHO fastsatte i 1968 en række krav, der skal være opfyldt før en systematisk screening 

for cancer kan iværksættes. Den væsentligste forudsætning er, at der foreligger 

randomiserede forsøg, som dokumenterer en nedgang i dødelighed som følge af 

screeningen. Hvad hedder den bias, som man undgår ved at gennemføre disse 

randomiserede forsøg og beskriv hvorfor de randomiserede forsøg er nødvendige? 

• Lead time bias 

• Når der screenes, opdages cancere tidligere end ellers. Den tid der går fra 

canceren opdages ved screening til den ville være opdaget ved klinisk 

undersøgelse, kan fejlagtig tolkes som en forlængelse af levetiden, hvis 

screeningen ikke afprøves i et randomiseret design 

 

 

10. 

Hvordan adskiller dødeligheden sig for patienter med kritisk underekstremitets-iskæmi fra 

normal befolkningens risiko for dødelighed? 

• Dødeligheden blandt patienter med kritisk UE iskæmi er forhøjet i forhold til normal 

befolkningen 

 

Der gives ekstra point hvis følgende punkter nævnes  

• Patienter med kritisk iskæmi i undersktremiteterne har en 3-5 gange øget 

dødelighed sammenlignet med normal befolkningen  

• 5 års overlevelsen for patienter med kritisk iskæmi er 30-50%  

• Overdødeligheden skyldes, at arteriosklerosen er universel og at deres 

overdødeligheden primært skyldes iskæmisk morbus cordis 

• Risikofaktorer for UE arteriosklerose adskiller sig derfor ikke væsentligt fra 

risikofaktorer for iskæmisk morbus cordis  

 



11. 

Der ønskes en kortfattet inddeling af brandsår i henhold til hudskadens dybde.  

• 1. grad/epidermal 

• 2. grad/dermal (inddeles i overfladiske og dybe skader (giver ekstra point for 

denne besvarelse)  

• 3. grad/subdermal 

 

 

12. 

Hvad er den vigtigste ætiologiske faktor for udvikling af malignt melanom? 

• UV stråler 

 

 

13. 

Hvilke primære non-melanom carcinomer kan findes i huden? 

• Basocellulære carcinomer 

• Planocellulære/spinocellulære carcinomer 

• Merkelcelle carcinomer (giver ekstra point for kendskab til denne sjældne type) 

 

 

14. 

Nævn objektive og parakliniske fund ved nefrotisk syndrom. 

• Ødemer,  

• Proteinuri på mere end 3 (3,5) gram per døgn  

• Nedsat koncentration af albumin i plasma (hypoalbuminæmi)  

• Hypercholesterolæmi kan også nævnes, men behøves ikke 



15. 

Nævn de 2 hyppigste årsager til nefrotiske syndrom hos voksne. 

• Minimal change sygdom  

• Membranøs glomerulonefritis.  

 

 

16.  

Nævn mindst 5 symptomer på hurtigt udviklet svær hyponatriæmi. 

• Almen utilpashed  

• Kvalme  

• Konfusion  

• Universelle kramper og koma (krampetendens i muskulaturen og mors kan også 

svares) 

• Nedsat smagssans 

• Abdominalt ubehag  

• Almen svaghed 

 

 

17.  

Nævn komplikationer til polycystisk nyresygdom. 

• Arteriel hypertension  

• Blødning i nyrecyster 

• Infektion i nyrecyster  

• Sent i forløbet nedsat nyrefunktion  

• Smerter i cystenyrerne  

• Hæmaturi  

• (Smerter pga levercyster, hvis patienten har levercyster) 



• Evt. subarachnoidalblødning på grund af intrakranielle aneurismer 

(subarachnodale aneurismer er dog ikke sikkert korreleret, men aneurismer findes 

ophobet i nogle familier. Disse familier tilrådes regelmæssig MR skanning)  

 

 

18.  

Nævn de 2 hovedformer for dialysebehandling og den dialysemembran, som anvendes 

ved hver af de 2 behandlinger og hvilken dialysebehandling, der anvendes primært på 

hospital og hvilken dialysebehandling, der anvendes primært i eget hjem  

Hospitalsbehandling 

• Hæmodialyse (industrielt fremstillet dialysefilter) 

 

Eget hjem 

• Peritonealdialyse (peritoneum er ”filter” (bughinden)), primært egenbehandling  

 

 

19. 

Ved obduktion af en ældre patient fandt man stor milt. Angiv mindst tre principielle årsager 

til splenomegali. 

• Infektion  

• Hæmatologiske sygdomme (især myelofibrose, CML, hårcelleleukæmi) 

• Hæmolyse 

• Hæmostase  

• Aflejringssygdomme 

 

 



20.  

Ved obduktion af en ældre patient fandt man en stor milt med et relativt sjældent fund med 

et ca. 3 cm stort kileformet hvidligt parti. Angiv hvad dette fund med størst sandsynlighed 

kunne repræsentere og hvilket symptom fundet kunne have givet anledning til hos 

patienten. 

• Repræsenterer mest sandsynligt et tidligere infarkt 

• Symptomerne var mest sandsynligt smerter 
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 2

Opgave 1 
Infektionsmedicin/rejsemedicin 
 
38-årig mand findes af sin nabo liggende på køkkengulvet. Taler i vildelse. Indlægges akut 
på nærmeste sygehus. 
I det væsentlige tidligere rask. Ingen medicinske allergier. 
Har en kæreste i Uganda, som han har besøgt de seneste to måneder. Hjemkommet til 
Danmark en uge tidligere. Status for vaccinationer og kemoforebyggelse er ukendt. 
Ved ankomsten til hospitalet er patienten konfus og kan ikke bidrage til anamnesen. 
Temperatur 38.9° C. Blodtryk 105/70 mmHg. Puls 100. Respirationsfrekvens 20. Perifer 
iltmætning 96 %. 
 
Generelt: værdier i parentes forventes ikke kendt, men detailkendskab bedrer det samlede 
indtryk. 
 
1. Angiv tre sandsynlige diagnoser. 

• Malaria, sepsis (pga. miningitis/pneumoni), HIV infektion og evt. dengue virus 
infektion 

 
 
2. Skitser et relevant udredningsprogram. 

• Objektiv undersøgelse. 
• Biokemi: hgb, leukocytter med differentialtælling, thrombocytter, kreatinin, 

elektrolytter, levertal, blodsukker og CRP. Arterie-punktur (blodgasser, syre-base 
forhold og laktat). 

• HIV test (er patienten meget dårlig skal der ikke indhentes tilladelse til prøve). 
• Mikrobiologi: Bloddyrkning og blodudstryg for parasitter. Lumbalpunktur pga. feber 

og konfusion. 
• Røntgen af thorax. 
• Urinstix. 
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3. Blodprøver viser: hæmoglobin 7.8 mmol/l (normalområde: 8-11), leukocytter 5.9 x 109/l 
(3-9), thrombocytter 25 x 109/l (150-400), kreatinin 369 µmol/l (60-130), carbamid 
45 mmol/l (2.5-7.5), og C-reaktivt protein 99 mg/l (<10). 
Et perifert blodudstryg viser: 

 
 

Hvad viser billedet? Hvad er diagnosen? 
• Billedet viser erythrocytter, hvoraf tre er inficerede med parasitter 

(signetringe og dobbeltinfektioner). Diagnosen er malaria (Plasmodium 
falciparum). 

 
 
4. Angiv den medicinske og den understøttende behandling af patienten. 

• Kinin, artesunate-derivat, Malarone, eller Lariam. 2. 
• Væskebehandling med f.eks. isoton NaCl og isoton glukose til timediurese 

er normaliseret (> 0,5 ml/kg/time). 
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5. Angiv observationer, hyppighed og mål i det akutte forløb. 
• BT, P, iltmætning, temperatur, timediurese, og bevidsthedsniveau (GCS) 

hver time til patienten er stabil, herefter 1-2 gange per vagt. A-punktur og 
BS 1-2 gange per vagt indtil stabil. 

• Mål: PaO2 > 10 kPa eller iltmætning  >92 %, systolisk BT > 90 mm Hg, 
timediurese > 0,5 ml/kg/time, normalisering af metabolisk acidose (BE -3 til 
+3), laktat < 2,0 mmol/l, og GCS > 9. Her vil det være tilstrækkeligt at 
angive at de enkelte værdier normaliseres, men toppræstationen 
forudsætter at man angiver værdierne. 

 
 
6. Efter at patienten er stabiliseret indhenter du samtykke til at undersøge for HIV infektion. 
Testen er positiv ved ELISA og bekræftes positiv med Western blot analyse. 
Forklar hvorfor at det er relevant at undersøge denne patient for HIV, beskriv et relevant 
udredningsprogram ved nydiagnosticeret HIV infektion, og angiv to indikationer for 
antiretroviral behandling. 

• Det er relevant fordi patienten har seksuel kontakt til en person fra et høj-
endemisk område. 

• Udredningsprogrammet ved nydiagnosticeret HIV infektion omfatter primært 
undersøgelse for immundefektsgrad med bestemmelse af CD4 celletal og 
HIV RNA niveau i perifert blod. Herunder kan man supplere med serologi 
for toxoplasmose, CMV, syfilis og hepatitis B og C. På grund af 
ekspositionen (Central Afrika) vil udredning for latent tuberkulose også 
være relevant. 

• Indikationerne for antiretroviral behandling er: AIDS, immundefekt (CD4 
celletal < 350 x 106/l), graviditet, konstitutionelle symptomer og post-
exposure profylakse (erhvervs- og seksuelt betinget). 
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7. Er der andre sygdomme som du vil undersøge patienten for? Hvorfor? 
• Andre seksuelt overførte sygdomme, specielt syfilis og gonore, men også 

HSV og klamydia, da patienten allerede har erhvervet sig mindst en 
seksuelt overført sygdom. 

 
 
8. Patienten fortæller at han til næste år planlægger et længerevarende ophold i Uganda. 
Hvilken rejsemedicinsk rådgivning vil du give ham? 

• Malaria forebyggelse er vigtigst i form af kemoprofylakse (f.eks. malarone, 
lariam eller doxycyklin), dernæst undgå myggestik med imprægneret 
myggenet, myggespray, tøj, og undgå myg ved skumring. Vaccination mod 
hepatitis A og evt. B. Brug af kondom for ikke at smitte andre med HIV, og 
smitte af sig selv med andre seksuelt overførte sygdomme, herunder 
superinfektion med anden HIV.  
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Opgave 2 
Akut abdomen 
Kvinde på 69, tidligere rask, indlægges fra eget hjem med svære diffuse abdominale 
smerter, opkastninger og diarre igennem et døgn. Patienten er svært adipøs (BMI 39) og 
er ryger.  
 
Objektivt er patienten ved indlæggelsen let hypotensiv, afebril, vågen og orienteret men 
moderat akut påvirket. Abdomen meteoristisk, diffust moderat ømt med punktum 
maksimum i nedre højre kvadrant, hvor der muligvis også findes en udfyldning (kan ikke 
sikkert afgøres pga. adipositas). Der findes ingen peritoneal reaktion. Der er accentuerede 
livlige tarmlyde. Der tages røntgenoversigt over abdomen (Figur 1). Leukocytter er let 
forhøjede og med normal C-reaktivt protein (CRP). 
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1. Hvad er dine tentative diagnoser? Giv en prioriteret rækkefølge for dine 
differentialdiagnoser. 

• Tyndtarmsileus på baggrund af hernie  
• Appendicitis acuta 
• Gastroenteritis  
• Gynækologisk lidelse 

 
 
2. Hvilke supplerende undersøgelser vil du gøre? 

• Rektal eksploration 
• Undersøge for abdominale cicatricer 
• Kontrollere blodprøver (væsketal og infektionstal) 

• Klinisk observation til normalisering af mave-tarmfunktion 
• Ved persisterende diarré gennem flere dage overveje fæces for patogene 

tarmbakterier  

• Gynækologisk undersøgelse  
 
 
 
 
3. Giv en kortfattet redegørelse for, hvad du vil lægge vægt på ved anamnese-optagelsen? 

• Smerteanamnese (konstante eller turevise, debut, udvikling, varighed, lokalisation) 

• Tidligere operationer 
• Tidligere abdominale sygdomme inklusiv tidligere spontant reponerede lyske eller 

ventralhernier 
• Afføringsmønster (ændret, blod/slim) 

• Ko-morbiditet (eventuel kontraindikationer til akut operation) 
• Rejse og kostanamnese 
• Gynækologisk anamnese 
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4. Du beslutter dig for at operere patienten. Hvem vil du informere og hvad vil du sige?  

• Samtale med patient (og hvis mulig kontakt til pårørende) 
o Informeret samtykke om forestående operation  
o Risiko for stomi 
o Risiko for operationsrelaterede komplikationer (blødning, sårruptur, 

betændelser, tarmlæsion, død) 

• Bestille narkosetilsyn, informere om akut operation og at patienten kan risikere 
respiratoriske- og hjerteproblemer; derfor evt. epidural blokade  

 
Ved operationen fandtes ikke alvorligt lidende tarm, som krævede resektion.  
 
Efter nogle år udvikler patienten intermitterende mavesmerter, kvalme, opkastning 
ledsaget af diarré med måneder varende almen sygdomsfølelse og træthed.  
 
Der udføres normal kikkertundersøgelse af mavesæk og tyktarm men ved MR (magnetisk 
resonans) skanning af tyndtarmen findes der fortykning og stenose af distale tyndtarm. 
Patienten opereres og der fjernes et 4 cm langt stenotisk stykke af tyndtarmen. 
Stenoseområdet ligger ca. 25 cm oralt for ileocøkalstedet. På dette sted er tyndtarmen 
inflammeret og fortykket. Der udføres primær tyndtarmsanastomose. Den øvrige tynd- og 
tyktarm (og blindtarm) er makroskopisk normal.  
 
Figur 2 A (lille forstørrelse) og 2 B (stor forstørrelse) er fra samme histologiske præparat 
(HE farvning) og viser et udsnit af operationsresektatet. Pilene angiver et for det 
histologiske præparat karakteristisk fund i lille og stor forstørrelse. 
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5 a. Beskriv vigtigste histologiske fund (billede A og B må gerne beskrives samlet).  
. 

• Billede A: Histologisk billede (lille forstørrelse) fra terminale ileum omfattende 
mucosa og den helt superficielle del af submucosa. I submucosa ses et granulom 
lige under lamina muscularis mucosa. 

• Billede B: Samme biopsi som i Billede A, men i større forstørrelse: man ser et 
granulom i den superficielle del af submucosa.  
 
(Korrekt besvarelse af spørgsmål 5a er ikke et krav for at bestå, Korrekt besvarelse 
regnes for en præstation udover det sædvanlige (studenterne lærer ikke meget om 
histopatologi og billedkvaliteten af HE farvninger er i dette tilfælde ikke optimal) 

 
 
5 b. Angiv forslag til diagnose(r) 

• Mb Chron 

• Vigtigste differentialdiagnoser: Sarkoidose og tuberkulose. Klinikken taler imod 
sarkoidose og granulomer? er uden nekroser, dvs. taler imod tuberkulose. 

 
 
På 4. dagen efter operation med tyndtarmsresektion tilkaldes du til patienten. 
Sygeplejersken har måttet skifte abdominalcicatricen flere gange i vagten. Cicatricen er 
bleg og ikke hævet men siver med klar væske ud af såret. Temperaturen er 37,8 º, CRP er 
37 mg/l_ (normalt <8 mg/L).  
 
 
6 a. Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser gør du dig?  

• Fascieruptur 
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• Sårinfektion (overfladisk/dyb) 
 
 
 
6 b. Hvad vil du foretage dig?  

• Akut operation på mistanke om fascieruptur. 
• Ved konservativ behandling skal der argumenteres i journalen hvorfor der ikke 

opereres 
 
 
1 uge efter tyndtarmsresektionen udvikler patienten temperaturstigning, tiltagende 
mavesmerter og udsættende mave-tarmfunktion. Hjerteaktionen er uregelmæssig 
110/min, BT 115/50 mmHg. P-creatininium 130 µmol/L (normalt 50-90 µmol/l), CRP 193 
mg/L139 mmol/L.  
 
 
7 a. Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser gør du dig?  

• Anastomoselækage 
• Intraabdominal absces 

• Sepsis 
• Pneumoni  
• Tarmperforation 

 
 
7 b. Mangler du nogle oplysninger?  

• Temperaturmåling 
• Objektiv undersøgelser af abdomen inklusiv eksploration af stomi og vurdering af 

cicatrice 

• Væskeregnskab 
• Hgb, infektionstal 
• Billeddiagnostisk undersøgelse 
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Opgave 3 
 
Lænderygsmerter. 
En 41-årig tidligere rask mandlig lufthavnsmedarbejder (LM) havde gennem de sidste 10 
år haft tilbagevendende hold i lænden af nogle dages varighed. For 2 år siden, fik LM, i 
tilslutning til vrid i ryggen da venstre fod gled på våd asfalt, akutte smerter i lænden med 
udstråling til bagsiden af venstre lår i et par uger.  
 
Nu har han næsten daglige smerter, ømhed og stivhed i den nederste del af lænden. 
Stivheden aftager op af dagen, men smerterne forværres under arbejde. Der er i 
modsætning til tidligere kun ringe virkning af kiropraktisk behandling, og LM har det 
seneste år haft en del sygedage, og har haft svært ved at klare sit arbejde i lufthavnen.  
 
1. 
Angiv mindst 4 tentative diagnoser. Angiv for hver af disse, hvilke supplerende a) 
anamnestiske, b) kliniske og evt. c) parakliniske undersøgelser, der kan støtte diagnosen.  
I din besvarelse bedes du opstille dine tentative diagnoser i prioriteret rækkefølge i forhold 
til deres sandsynlighed for den enkelte diagnose vurderet i forhold til LM’s symptomer og 
anamnese. 
 

 Lumbago chronica (kronisk uspecifikt lænderygbesvær). 
o I anamnesen er der ikke aktuelle radikulære symptomer til UE. Smerter 

forværres ved funktion 
o Ved objektiv undersøgelse af lænden kan findes stivhed, nedsat 

bevægelighed og muskelømhed. Ved undersøgelse af UE er der negativ 
Laseque og normale neurologiske forhold  

o Ved røntgenundersøgelse af lænden i 2 planer kan findes degenerative 
forandringer 

 
 

 Prolapsus disci vertebralis lumbalis.  
o anamnestisk gangbesvær, radikulære smerter, føleforstyrrelser og/eller 

nedsat kraft i UE. Aktuelle anamnese rummer symptomer på tidligere rodtryk 
o Ved objektiv undersøgelse kan evt. forefindes nedsat kraft, 

sensibilitetsforstyrrelser og/eller refleksudfald svarende til afficerede 
nerverod  

o Ved konventionel røntgen vil med aktuelle anamnese forventes degenerative 
forandringer, men normal røntgenundersøgelse er ikke usædvanlig ved nylig 
prolaps hos yngre patient uden daglige klager  

o Ved MR/CT-scanning ses diskusprolaps med relevant lokalisation sv.t. de 
kliniske udfald  

 
 

 Thoracolumbal Morbus Scheuerman. 
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o Ingen radikulære symptomer til UE. Ofte asymptomatisk, men evt med 
lændehold og lændesmerter, når den thoracolumbale overgang er afficeret 
Prolapssygdom optræder hyppigere end forventet i sammenhæng med mb. 
Scheuerman 

o Ved objektiv undersøgelse af lænden kan findes stivhed, nedsat 
bevægelighed og muskelømhed. Ved undersøgelse af UE er der negativ 
Laseque, normale neurologiske forhold 

o Ved radiologisk undersøgelse af bryst og lænderygsøjlen ses kileform af 
nederste lumbale og øverste thorakale lændehvirvler 

  
 

 Spondylolistese i columna lumbalis med eller uden arkolyse.  
o Hos unge ofte smerteprovokation ved ekstenderende bevægelser i lænden. 

Evt. momenter af radikulære smerter. Ved udtalte tilfælde kan findes 
stenosesymptomer (smerter suppleres af nedsat gangdistance præget af 
muskulær udtrætbarhed) 

o Ved objektiv undersøgelse findes ofte lokaliseret palpationsømhed svarende 
til den afficerede lændehvirvel. Der oftest normal neurologisk us. og 
sparsomme kliniske fund præget af lokale myogene smertereaktioner 

o Ved røntgenundersøgelse af columna lumbalis findes fremadglidning af 
lændehvirvel på mindst ½ cm – typisk L5 i forhold til S1. Årsagen kan være 
arkolyse i et buestykke, som kan være en medfødt anomali eller tidlig 
udviklingsdefekt, eller degenerative forandringer i hvirvellegemerne 

o MR er ikke i sig selv indiceret, men kan komme på tale ved overvejelser om 
kirurgisk behandling. Ved udtalte degenerative forandringer i øvrige lumbale 
disci taler imod stivgørende operation 

 
 Inflammatoriske rygsygdomme. 

o Anamnesen ville være præget af smerter og stivhed efter inaktivitet og 
lindring i forbindelse med funktion. Forekommer hyppigst hos unge 
mennesker. Nogle patienter har symptomer fra andre organer (øjne: 
irridocyklitis, thorax: costo-sternal og costovertebarl artritis, perifere led: 
artritis oftest i store led  

o Objektivt: nedsat bevægelighed i lænderyg (Schober’s test < 5 cm og evt. 
thorax (max ekspansion > 3 cm, sv.t 4 intercostalrum). Hud skal screenes for 
excem (psoriasis), pustulosis palmoplantaris (hænder og fødder), negle for 
onycholyse, oilspots, og pittings, øjne for inflammation (conjunctivitis, 
uveitis), led for artritis 

o Røntgen kan i avancerede tilfælde vise følger efter sacroilitis (lukkede eller 
scleroserede SI-led) og spondylitis (Romanus’ læsioner, shiny corners),. 

o MR-scanning kan påvise sygdommen fra de tidlige stadier af den 
inflammatoriske proces til senstadier (sclerosering) 

o blodprøver: CRP og SR,  Hgb.,  Thrombocyttal, bas fosfatase  
 

 Fraktur. 
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o Anamnesen rummer ofte traume hos yngre. Hvis patologisk ofte med 
ledsagesymptomer: vægttab, almensymptomer, fokale klager (dyspnoe, 
mavesmerter, hudmanifestationer, prostatismegener (m), fejlstilling af 
columna (osteoporose). Sjældent med udstrålende smerte. Usandsynligt hos 
aktuelle patient 

o Objektivt. lokale gener, perkussionsøm sv.t afficerede corpora meget 
smertefuldt ved bevægelse. kan være med neurologiske udfald (cauda 
equina) 

o Røntgen kan vise sammenfald men ikke differentiere imellem årsager 
(osteoporose/malign sygdom), eller om der er medullær påvirkning. 

o MR/CT-scanning kan vise fokale patologiske forhold (malign, benign), 
medullær påvirkning og samtidig evt. anden spredning/primærtumor (c. pulm. 
f.eks.) 

o blodprøver:  SR,  CRP,  bas fosfatase,  levertal, specifikke 
cancermarkører (PSA, CA 125, CEA) 

 
 
2.  
En røntgenundersøgelse af columna lumbalis i 2 planer kort tid efter konsultationen hos 
egen læge er vist her. 
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. 
Beskriv relevante radiologiske forandringer og anfør radiologisk diagnose. 

 
Røntgendiagnose: diskusdegeneration og let spondylose: 
 Røntgen af af collumna lumbalis viser corpora normalt høje, højde reduktion af i.v. 

rum L3/4, L4/5 og L5/S1 
 Let anterior spondylose 

 
3. 
Er de radiologiske forandringer forenelig med LMs vedvarende lændesmerter? Begrund 
svaret. 

 Det er dokumenteret at LM har spondylose lumbalt og thorakalt. Forandringerne er 
måske beskedne i forhold til hans gener  

 Der ikke er god sammenhæng mellem vedvarende uspecifikke lænderygsmerter og 
lette til moderate degenerative forandringer ved røntgenundersøgelse af columna 
lumbalis. Kronisk uspecifikt lænderygbesvær er ofte til stede uden betydende 
forandringer i lænderyggen, og omvendt er lette til moderate degenerative 
forandringer ofte til stede uden lænderygsmerter og må opfattes som 
aldersforandringer  

 Det er en kunstfejl at meddele patienten, at han har ”slidgigt i ryggen” på basis af de 
viste radiologiske forandringer. Det kan medføre sygeliggørelse og dårligere 
prognose af lænderygbesværet 

 Det forudsættes, at der ikke ved supplerende anamnese, objektiv undersøgelse 
eller parakliniske undersøgelser er påvist relevante specifikke fund ud over 
eventuelle forandringer som vist på røntgenbillederne 

 
 
4.  
Hvilken diagnose vil du give LM? 

 Lumbago chronica (kronisk uspecifikt lænderygbesvær) 
 
 
5a.  
Beskriv tilstandens forekomst i befolkningen  

 Lænderygsmerter i form af kronisk recidiverende lændehold eller mere vedvarende 
lænderygbevær er hyppigt i befolkningen fra 20- til 60-års alderen, hvorefter 
prævalensen aftager noget  

 40-50% af den voksne befolkning har haft rygsmerter < det seneste år 
Lænderygsmerter udgør 50% af alle lidelser i bevægeapparatet 

 
5b.  
Angiv 5 af de vigtigste risikofaktorer. 
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Vigtige risikofaktorer:  
 Tidligere længere perioder med lænderyg smerter. 
 Mange tunge løft dagligt igennem mange år, hvor faktorer som byrdens vægt, løftes 

akavethed og hyppighed har betydning. 
 Plejearbejde med mange daglige løft og forflytninger af plejekrævende voksne eller 

større børn. 
 Kørsel flere timer dagligt specielt af af kraftigt vibrerende kørertøjer i en længere 

årrække.  
 Lav social gruppe. 
 Rygning. 
 Arbejdsskadesag/erstatningssag/pensionssag under behandling. 
 

Mulige risikofaktorer (disse behøver ikke at anføres, men den perfekte besvarelse kræver 
anførelse): 

 Adipositas. 
 Arvelig disposition 

 
 
6a.  
Hvordan vil du rådgive patienten? Begrund svaret. 

• Patienten informeres om den benigne karakter af sygdommen og gives tryghed ved 
at prognosen, med en relevant indsats, er god med 1) færre tilbageslag i 
forbindelse med akutte smerteepisoder, 2) færre smerter i dagligdagen og 3) større 
funktionsniveau 

• Patienter med kronisk low back pain (lumbago) skal med grundig information blive 
bekendt med sygdoms- og smertemekanismer. Informationen sigter imod at give 
patienten mulighed for 1) at tilpasse sit arbejdsliv, 2) at planlægge fritidsaktiviteter 
så de bliver tilpasset rygsygdommen, 3) at give de pårørende indsigt i muligheder 
og begrænsninger i forhold til sin rygsygdom og 4) at blive en aktiv medspiller i 
behandlingen med selvansvarlighed for at forløbet bliver så godt som muligt 

 
6b.  
Hvilken behandling vil du anbefale? Begrund svaret 

• Information om genese og mekanismer 
• Stabiliserende og styrkende træningsterapi 
• Simple analgetika evt. suppleret med NSAID ved behov  
• Adfærd som er tilpasset deres sygdom 

 
 
LM har de seneste 16 år arbejdet som bagageportør i Københavns Lufthavn. Arbejdet 
består fortrinsvis i lastning og losning af fly for de rejsendes kufferter. Kufferterne blev kørt 
ud til flysiden i bagagevogne. Her var der de første 8 år 3 lufthavnsportører, som lastede 
kufferterne. Den første løftede kufferterne fra bagagevognen til et bånd, der førte 
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kufferterne op til en luge i flyets side. En portør placeret inden for lugen kastede 
kufferterne frem i lastrummet, og en 3. portør inden i lastrummet stablede kufferterne. 
Kufferterne vejede i gennemsnit 15-20 kg. De sidste 8 år blev portøren i anden position, 
som kastede kufferterne frem i lastrummet erstattet af en teknisk anordning. Man kunne 
ikke stå op i lastrummene, og arbejdet inde i disse foregik siddende på knæ, hugsiddende 
eller delvist hugsiddende og med gentagne vrid og drej i lænderyggen. Nogen gange 
arbejdedes i krumbøjet stilling, og ofte skulle kufferterne løftes i og over skulderhøjde. Det 
anslås, at den samlede dagligt håndterede løftemængde for hver lufthavnsportør i 
gennemsnit har været 6-13 tons de første 8 år aftagende gradvis til omkring 5 tons de 
seneste år. 
 
7. 
Angiv en kortfattet beskrivelse af de relevante erhvervsmæssige lænderygbelastninger. 

 I 16 år foretaget manuelle løft af kufferter med en vægt på 15-20 kg (initialt 6-13 
tons dagligt og senere 5 tons dagligt)  

 Omkring halvdelene af løftene er foregået under snævre pladsforhold i 
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger (knæliggende, hugsiddende, med foroverbøjet 
ryg, med vrid og drej i ryggen og med løft over skulderhøjde) 

 
 
8.  
Er sygdommen arbejdsbetinget? Du bedes dele din besvarelse ind i a) epidemiologi, b) det 
konkrete eksempel og c) konklusion. Således skal du begrunde din vurdering med 
udgangspunkt i kriterierne for arbejdsbetinget sygdom og beskriv herunder kortfattet den 
a) epidemiologiske evidens for årsagssammenhæng, forholde dig til det b) konkrete 
eksempel (LM) og c) konkludere om det er sandsynligt eller ikke at LMs arbejde har 
forårsaget lænderygproblemer.  
 
Epidemiologi 

 Der er god sammenhæng mellem tungt fysisk krævende arbejde og uspecifikt 
lænderygbesvær 

 Mangelfuld viden om risikoen for kronisk lænderygbesvær som funktion af varighed 
af løftearbejde og byrdens vægt  

 Teknologiske forbedringer har de seneste 20 år nedbragt erhvervsmæssige 
løftebelastninger betydeligt uden at forekomsten af kronisk lænderygbesvær 
tilsyneladende er faldet. Betydningen af tungt manuelt arbejde for kronisk 
lænderygbesvær har derfor formentligt været overvurderet  

 
Det konkrete eksempel (LM) 

 Karakter, intensitet og varighed af lufthavnsportørens løftearbejde betragtes som 
hårdt fysisk krævende manuelt arbejde (som jvf 1 er relateret til lænderygbesvær). 
Der er ved den vurdering lagt vægt på, at byrdens vægt på 15-20 kg er betydelig 
(over 10 kg), at der løftes mange tons dagligt, og at arbejdet har været udført 
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gennem mange år, samt at en del af løftene foregår i uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, som antages at være en ekstra risikofaktor for udvikling af 
lænderygbesvær 

 Den tidsmæssige relation mellem påvirkning og symptomudvikling er relevant. 
Påvirkningen har været til stede over længere tid, inden symptomerne udvikles, der 
er ikke oplysninger om lænderygbesvær forud for ansættelsen som lufthavnsportør, 
og der er ikke eksponeringsfrit interval forud for symptomdebut  

 Der er ikke i anamnesen eller ved medicinsk undersøgelse påvist konkurrerende 
årsagsfaktorer i form af andre påvirkninger (fritidsbelastninger) eller medicinske 
sygdomme 

 
Konklusion 

 Det anses for sandsynligt, at det tunge løftearbejde som lufthavnsportør har spillet 
en rolle for udvikling og vedligeholdelse af det kroniske uspecifikke 
lænderygbesvær  

 
 
9.. 
Kan sygdommen efter din vurdering anerkendes i arbejdsskadesystemet og i givet fald 
hvilke konsekvenser kan dette have? 

 Kronisk uspecifikt lænderygbesvær er en listesygdom, som anerkendes, såfremt 
der kan dokumenteres løftearbejde forud for sygdommens debut svarende til 
omkring 10 tons dagligt i 10 år med løftede byrder over 10 kg 

 Kravene til dagligt løftede mængder og varigheden nedsættes, såfremt løftearbejdet 
er foregået under vanskelige forhold i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 

 Lufthavnsportørens (LM) arbejde vil normalt kunne anerkendes, idet det 
forudsættes, at der ikke er konkurrerende årsager  

 Anerkendelse vil kunne udløse erstatning for varigt mén henholdsvis 
erhvervsevnetab 

 
 
10. 
Hvordan vil du rådgive patienten i forhold til fremtidig beskæftigelse? Begrund svaret. 

 Da rygbesværet har udviklet sig gradvist og er vedvarende, og da der ikke 
umiddelbart er mulighed for yderligere teknologisk aflastning, er genoptagelse af 
arbejdet som lufthavnsportør næppe realistisk 

 Det vil derfor være tilrådeligt med anden ikke-rygbelastende arbejdsfunktion i 
lufthavnen. Hvis omplacering ikke er mulig da rådes til anden beskæftigelse 
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Opgave 4 
 
Korte spørgsmål,  2010 
 
4.1. 
Hvilke blodprøver er relevante ved udredning af akromegali? 

• Somatomedin C (IGF-I) 
• Væksthormon        

Begge prøver skal nævnes for at svaret er fyldestgørende. 
 
 
4.2. 
Hvordan er flg. Blodprøveværdier ved vitamin D mangel betinget hypocalcæmi: 

• P-PTH 
• P-basiske fosfataser 
• 1,25-dihydroxycholecalciferol   
 
• P-PTH ↑ 
• P-basiske fosfataser ↑ 
• 1,25-dihydroxycholecalciferol ↓ 

 
 
4.3.  
Akut nyreinsufficiens kan skyldes renale forhold. Giv en kortfattet inddeling af årsager til 
akut renal nyreinsufficiens.  

 ATIN 
 Akut glomerulonefritis (underindeling ikke nødvendig) 
 Akut debut af kronisk ikke-erkendt nyresygdom 
 Akut renovaskulær sygdom 

 
 
4.4 
Traditionelt omtales tre forskellige forebyggelsesstrategier. Nævn disse.  

 Individorienteret strategi/højrisikostrategi  
 Kampagner/oplysningstrategi  
 Strukturel strategi 

 
4.5. 

I Danmark er der en lovpligtig jodberigelse af alt salt til bagværk og bordsalt for at 
forebygge thyreoideasygdomme. Hvilken forebyggelsesstrategi er der her tale om?  

 Strukturel strategi (kaldes undertiden også miljøstrategi) 
 
4.6 
Hvilke to risikofaktorer til hjertesygdom er i voldsom stigning og truer med at bremse faldet 
i incidens af hjertesygdom?  

 Type 2 diabetes  
 Fedme 
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4.7. 
a. Svarende til hvilken del af aorta starter dissektionen oftest? 

 Aorta ascendens 
 
b. Beskriv det histologiske billede af aorta ved denne tilstand 

 Tab/disorganisering af elastiske membraner samt spaltedannelse i tunika media 
(Uddybende, ikke krav: Aflejring af mucopolysakkarider i media) 
 

c. Hvilke individer (køn, alder) vil oftest være afficeret af arteriedissektion? 
 Midaldrende mænd 

Uddybende (ikke krav): Ses hos yngre med sjældne syndromer, f. eks. 
Marfans syndrom, pseudoxanthoma elasticum, Ehlers-Danlos syndrom 

 
d. Angiv mindst en alvorlig komplikation 

 Aortainsufficiens, hjertetamponade 
 
e. Hvorledes kan prognosen forbedres 

 Tidlig diagnostik og antihypertensiv behandling 
 
 
4.8. 
a. Hvad betegner ”karcinoid” rent sprogligt? 

 Karcinom-lignende 
 

b. Beskriv det typiske makroskopiske billede af karcinoid tumor i appendiks (lokalisation, 
farve, størrelse). 
 

 Tumor i appendiks er oftest lokaliseret til apex, snitfladen er gul, tumor er oftest < 
10mm. 

 
c. Angiv det biologiske potentiale af karcinoid tumor i appendiks 

 Næsten altid benign. 
 

d. Hvilket celle system tilhører karcinoid tumorer? 
 

 Det neuroendokrine system 
 
 
4.9. 
a. I de senere år er set en tendens til en stigende incidens af infektiøs endocarditis. Anfør 
mindst 2 grunde hertil. 

 Flere ældre  
 Flere i immunosuppessiv behandling 
 Flere får indopereret klapprotese 
 Flere stiknarkomaner 
 

b. Anfør mindst 2 makroskopiske fund ved bakteriel endokarditis 
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 Vegetationer (ekskrescenser) 
 Klapdestruktion (ulceration) 
 Klapdeformitet 
 Klapfibrose 
 Paravalvulær flegmone/absces 
 

c. Angiv mindst 2 udløsende antigener til immunologiske reaktioner, der kan føre til non-
infektiøs endocarditis. 

 Bakterielle (febris rheumatica), tumor-associerede (endocarditis marantica), 
autoimmunologiske (Libman-Sack’s endocarditis) 

 
Det et flot hvis studenterne kan angive korrekt svar til 4.9c men det er ikke et krav. 
 
 
4.10. 
Beskriv virkningsmekanisme og anvendelsen af ondansetron og sumatriptan. 

 Ondansetron er en serotonin [5-HT3] antagonist som anvendes i behandlingen af 
kvalme og opkastning i forbindelse med f.eks. anæstesi eller kemoterapi. 
Sumatriptan er en serotonin [5-HT1D] agonist der bruges til akut behandling af 
migræne. 

 
 
4.11. 
En ung mand indbringes på skadestuen efter at have taget en overdosis af et 
smertestillende håndkøbslægemiddel. Han er konfus, sløv, hyperventilerende og har 
forhøjet temperatur. En serumanalyse viser metabolisk acidose. Hvilket lægemiddel kan 
der være tale om? og hvordan skal forgiftningen behandles? 

1. Acetylsalicylsyre.  
2. Korrektion af syre-base-elektrolytstatus. Udpumpning. Alkalinisering af urinen. 

Eventuelt sænkning af temperaturen med ispakninger. Eventuelt assisteret 
ventilation. [Hæmodialyse hvis pH og CNS-symptomer ikke hurtigt kan kontrolleres]. 

 
 
4.12.  
Angiv faktorer, der har betydning for stoffers absorption gennem huden.  
 

 Stoffets lipidopløselighed.  
 Størrelse af molekyle.  
 Tilsætning af vehikel (passende salvegrundlag).  
 Beskadigelse af huden.  
 Kvældning(vandoptagelse) af huden.  
 Affedtning af huden ved vask med sæbe eller ved arbejde med opløsningsmidler. 

 
 
4.13. 
Nævn 4 vigtige kontraindikationer for MR. 
 

 Pacemaker 
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 Ferromagnetisk  disintegreret metal 
 Klaustrofobi 
 Obesitet 
 Første trimester graviditet 
 Ukontaktbar.  

(4 af de 6 nævnte skal med) 

 
 
4.14. 
Hvad er de tre hyppigste HLAB27 associerede inflammatoriske ledsygdomme? 

•  Psoriasisartrit  (PsA)  
• Ankyloserende spondylitis  
• Reaktiv artritis 

 
 
4.15. 
Hvilket af nedenstående præparater bør ikke anvendes (kontra eller relativ 
kontraindikation) i behandlingen af psoriasisartritis (PsA)? 

a) Methotrexat 
b) Salazopyrin 
c) Plaquenil 
d) Prednisolon (p.o/i.m) 
e) Leflunomid 

 Plaquenil. Er relativt kontraindiceret hos PsA pga. risikoen for at udvikle 
exfoliativ dermatiitis.  

 Steroidhormoner kan anvendes systemisk ved PsA, men skal aftrappes 
langsomt pga. risikoen for exfoliativ dermatitis ved for hurtig aftrapning. 

 
 
4.16. 
Beskriv kort de palpatoriske kliniske tegn til peritoneal reaktion (de behøver ikke alle at 
være tilstede samtidigt). 

 Direkte ømhed 
 Indirekte ømhed 
 Palpationsømhed 
 Slipømhed 
 Muskelværn (Defence Musculaire) 

 
 
 
4.17. 
a. Hvad er de akutte kliniske tegn til øvre gastroinstestinal blødning? 

 Hæmatemesis (eller kaffegrumsopkastning) 
 Melæna 
 Evt. kredsløbspåvirkning 
 Sjældent: Hæmatokesi (frisk blødning pr rektum) 
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 (NB der er kun yderst sjældent smerter, og dette svar bør trække ned, med 
mindre studenten gør opmærksom på dette faktum) 
 

b. Angiv en hyppig årsag til akut øvre gastroinstestinal blødning hos en voksen patient. 
 Ulcus (hyppigst) 
 Varicer 

 
 
4.18. 
a. Hvad er de akutte kliniske tegn til nedre gastrointestinal blødning? 

 Hæmatokesi (frisk blødning per rektum) 
 Evt. kredsløbspåvirkning (sjældent) 
 
 (NB der er kun yderst sjældent smerter, og dette svar bør trække ned, med 
mindre studenten gør opmærksom på dette faktum) 
 

b. Angiv en hyppig årsag til nedre gastrointestinal blødning hos en voksen patient. 
 Divertikel (hyppigst) 
 Neoplasi (benign eller malign) 

 
 
4.19. 
Angiv 3 typiske erhverv, hvor allergisk alveolitis og/eller toksisk alveolitis forekommer, og 
angiv for hvert erhverv hvilken eksponering, der kan fremkalde sygdommen. 

 Landbruget, muggent hø, halm og korn, svampe (termo actinomycetes) 
 Fremstilling af oste, muggen ost og skimmel ost (penicilium-arter) 
 Trykkerivirksomheder, befugtervand (endotoxin (LPS)) 
 Metalindustri, svejsning i zink (galvaniseret jern), hvor zinkoxider kan fremkalde 

metalrøgsfeber 
 
 
4.20. 
Angiv de vigtigste typer af økonomiske kompensation, der kan være tale om, såfremt en 
sygdom anerkendes som arbejdsbetinget lidelse af Arbejdsskadestyrelsen. 

 Erstatning for varigt mén. Méngraden fastsættes på basis af méntabel som en 
procent. Kun méngrader over 5% kommer til udbetaling. Udbetales ofte som 
éngangsbeløb. 

 Erstatning for erhvervsevnetab. Udbetales såfremt den arbejdsbetingede lidelse 
medfører indtægtsnedgang som følge af nedsat arbejdsevne. Udbetales kun ved 
erhvervsevnetab over 15% og kan enten udbetales som kapitaliseret éngangsbeløb 
eller som løbende ydelse. 

 Sygebehandling, optræning og hjælpemidler eksempelvis medicinudgifter og 
fysioterapeutisk behandling. 

 Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald. Overgangsbeløbet er en 
éngangsydelse til efterladte ægtefælle eller samlever, hvis arbejdsskaden har 
medført døden. 

 Erstatning for tab af forsørger. 
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Bemærkninger: Forudsætningen for at bestå er, at den studerende mindst angiver 
erstatning for varigt mén, nedsat erhvervsevne og sygebehandling. 
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Opgave 1 
 
En 65-årig i det væsentlige tidligere rask mand henvender sig på skadestuen efter at være 
besvimet under indkøbstur med ægtefællen. 
 
Ved objektiv undersøgelse findes patienten vågen og klar, overvægtig (BMI 28) med 
tydelig rødmosset ansigt og en anelse læbecyanose. Vitale parametre: Temperatur 37,0; 
blodtryk 150/95; puls 60 regelmæssig; respirationsfrekvens 20. Saturation på atmosfærisk 
luft 90%. Abdomen er adipøst og uømt. Det er usikkert om der er hepatosplenomegali. Det 
bemærkes at venstre crus er en anelse ødematøst. Det er usikkert om der er ømhed ved 
palpation af læggen.   
 
1.1.  
Hvilke diagnoser kan overvejes som årsag til patientens besvimelse:  
 
Skal anføres: 

DVT med lungeemboli,  
Hjertearytmi  
Synkope uden tilgrundliggende sygdom   
   

Kan anføres: 
Epilepsi (drop attacks) 
Hyperventilationstilfælde 
Aortastenose 
AMI 
TCI  
Dehydratio 

 
1.2.  
Hvilke parakliniske undersøgelser vil du bestille: 
 
Skal anføres: 

Arteriepunktur 
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Blodsukker 
D- dimer, CRP 
Hæmoglobin, hæmatokrit, leukocyt + differentialtælling, trombocyttal 
Kreatinin, Na+, K+ 
Urinstix (ABS)  
EKG  
Ekkokardiografi 
(HR-)CT af thorax/lungescintigrafi mhp. emboli 

 
1.3.  
Beskriv hvilke undersøgelser der vil kunne bekræfte diagnosen dyb venetrombose i 
venstre femur. 
 
Skal anføres: 
          UL af venstre UE, D-dimer 
 
Kan anføres: 

Flebografi 
 
1.4.  
Skal dyb venetrombose i venstre femur behandles og i givet fald hvordan? 
 
Skal anføres: 

Initialt lavmolekylært heparin s.c. dgl. samt K-vitaminantagonist i 3 mdr.  
med dosering efter INR 
Når INR er i terapeutisk niveau (2,0 - 3,0) seponeres heparin 

 
Må anføres: 

Støttestrømpe 
 
1.5.  
Der udkommer følgende abnorme resultater på blodprøver taget ved ankomsten:  
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Hgb: 12.5 mmol/l (normalt < 11.0 mmol/l) 
Hæmatokrit 62 (normalt < 52) 
Trombocyttal 700 x 109/l (normalt < 400 x 109 / l) 
Leukocyttal 12 x 109/l (heraf 3.0 mononukleære celler, 9.0 neutrofile 
granulocytter) (normalt leukocyttal < 9 x 109/l) 
Kreatinin 0,170 mmol/l (normalt < 0,130 mmol/l)   
Urat: 0.7 mmol/l (normalt < 0.45 mmol/l) 

 
Hvilke tilstande er de kliniske og parakliniske fund forenelige med? 
 
Skal anføres: 

Tromboembolisk tilstand kombineret med enten dehydratio  
eller kronisk myeloproliferativ tilstand eller specifikt anført polycytaemia vera 

 
1.6.  
Hvad er de mest sandsynlige årsager til patientens kreatininforhøjelse? 
 
Skal anføres: 

Dehydratio   
Hyperuricæmi med uratudfældning i nyrerne 
Hydronefrose (hypertrophia prostatae)  
Hypertensio arterialis  
 

Kan anføres: 
Polycystisk nyresygdom 
Anden årsag til postrenal afløbshindring  
Nyrearteriestenose 

 
1.7.  
Angiv årsager til hæmoglobinniveau over normalområdet: 
 
Tobaksrygning 
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Hjerte-/lungesygdomme med nedsat arteriel ilttension 
Dehydrering (evt. udløst af diuretikabehandling) 
Polycytaemia vera 
Længerevarende ophold højt over havoverfladen 
Nyretumorer med erytropoietin produktion 
Overbehandling med erytropoietin 
Misbrug af anabole steroider 
Intravaskulær dehydrering (polycytaemia spuria, nedsat P-volumen) 
 
1.8.  
Der gives 2 liter isoton væske i.v. over 4 timer. Der opstår rigelige diureser. Gentagne 
blodprøver efter 4 timer viser hæmoglobin nu 12 mmol/l; hæmatokrit 60; P-kreatinin 0.15 
mmol/l.  
Foranlediger disse fund yderligere behandling indenfor første døgn og i givet fald 
hvilke(n)? 
 
Skal anføres: 

Venesectio 500 ml og gentaget hver 2. til 3. dag indtil hct. er < 0,45  
tabl. allopurinol daglig indtil videre 
 

Kan anføres: 
 Efter venesectio suppleres med 500 ml isoton NaCl i.v. 
 
1.9.  
Angiv undersøgelser og deres niveau i forhold til normale, som kan anvendes ved 
vurdering af diagnosen polycytaemia vera. 
 
Skal anføres: 

Hgb, leukocyttal, og trombocyttal (),  
E-volumen (),  
S-erytropoietin (),  
Øget cellularitet i knoglemarv  
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Kromosomforandring (i knoglemarvsprøve), anfør gerne JAK2 mutation (i 
blod) (til stede). 

 
Kan anføres: 

Jernmangel  
 
Må ikke anføres:  

Philadelphia-kromosom  
 

1.10.  
Hvorledes behandles polycytaemia vera? 
 
Skal anføres: 

Primære behandling er venesectio for at holde hct. < 0.45  
Ved trombocytose og leukocytose kan tillige gives cytoreduktiv behandling  
Behandling med tabl. magnyl dgl. (med mindre acetylsalicylsyre er 
kontraindiceret).  

 
Kan anføres: 
 Cytostatisk behandling 
 
Må ikke anføres: 
 Knoglemarvstransplantation eller stamcelle transplantation 
 
1.11.  
Angiv nogle hyppige symptomer ved polycytaemia vera. 
  
Hudkløe (specielt efter bad, aquagen pruritus) 
Svedtendens 
Hovedpine 
Synsforstyrrelser 
Erytromelalgi 
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Angina pectoris 
Claudicatio 
 
1.12.  
Hvad er de hyppigste komplikationer til polycytaemia vera? 
 
Skal anføres: 

Tromber både arterielle og venøse (specielt ses tromber i vv. hepaticae)  
 GI blødning 
 
Kan anføres: 
 Podagra  
 Uratsten   
 
1.13.  
Beskriv mulige forløbsformer for polycytaemia vera set over et 20 års perspektiv: 
 
Overgang i et myelofibrose stadie 
Transformation til akut myeloid leukæmi 
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Opgave 2 
 
62-årig kvinde henvender sig til egen læge pga. blod i afføringen. Hun har gennem nogle 
uger bemærket, at der var rødt blod udenpå en ellers normal afføring. Afføringen har før 
aktuelle altid været regelmæssig og af normal konsistens med frekvens x 1 daglig. Normal 
appetit. Intet vægttab. Ingen symptomer i øvrigt. 
 
2.1. 
Hvad skal den praktiserende læge spørge om og gøre initialt? 
 
Tidligere kolorektal neoplasi eller endometrie cancer samt om familiær disposition til 
kolorektal cancer, som er ensbetydende med høj risiko for kolorektal cancer og dermed 
henvisning til primært koloskopi. 
Generel klinisk undersøgelse inkl. abdominal palpation. 
Rektaleksploration (kan afsløre 2/3 af de rektale cancere). 
Hgb-måling. 
Gynækologisk undersøgelse. 
Viderehenvisning til endoskopi (speciallæge eller hospital). 
 
2.2.  
Hvilken undersøgelse skal herefter foretages? 
 
Højrisikopatienter undersøges primært med koloskopi. Alle andre patienter >40 år 
undersøges med sigmoideoskopi.  
Der foretages sigmoideoskopi, som suppleres med anoskopi for at udelukke 
blødningsfokus i analkanalen. Såfremt der findes normale forhold ved sigmoideoskopi, er 
der ikke grund til undersøgelse af resten af colon, idet risikoen for at overse neoplasi oralt 
for sigmoideoskopets rækkevidde er <1%. 
 
2.3.  
Udredningen viste en malignitetssuspekt tumor med nederste begrænsning 17 cm fra 
analåbningen. Der er taget biopsier og disse viser adenokarcinom.  
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Hvilke undersøgelser skal herefter foretages? 
 
Ultralyd af hepar mhp. metastaser. 
Røntgen af thorax mhp. metastaser, alternativt CT-skanning af thorax og øvre abdomen. 
Undersøgelse for synkron cancer i resten af colon. Synkron kolorektal cancer forekommer 
hos op til 5% og diagnosticeres bedst ved koloskopi. Der skal derfor enten foreligge en 
komplet præoperativ koloskopi eller (hos kurativt opererede patienter) udføres en 
postoperativ koloskopi indenfor de første tre måneder. Intraoperativ palpation af den 
øvrige del af colon sikrer ikke påvisning af små tumorer eller adenomer. 
 
2.4. 
Udredningen viser, at der ikke er tegn på metastaser. Hvad skal der herefter foretages 
inden endelig stillingtagen til behandlingsprogrammet? 
 
Vurdering af den operative risiko. Hjerteinsufficiens er én af de vigtigste risikofaktorer og 
vurderes klinisk ved forekomsten af halsvenestase, ødemer og dyspnø. Ved svært øget 
operativ risiko kan man overveje at afstå med operation, med mindre risikoen kan 
reduceres med medicinsk behandling. I sådanne svære tilfælde beder man typisk om 
hjælp ved et medicinsk tilsyn. I øvrige tilfælde tilbydes patienten operation.  
 
2.5. 
Hvad er patientens diagnose? 
 
Cancer coli sigmoidei. Hvis der svares cancer recti er det en fejl, idet rectum per definition 
er 15 cm lang. Kolo-rektalcancer accepteres som svar. 
 
2.6. 
Patienten tilbydes operation. Hvilken information skal patienten have inden operationen? 
 
Risiko for komplikationer (specielt nævnes sårinfektion, kardielle komplikationer og  
pneumoni). 



 9 
 

Risiko for stomi (skal altid informeres om stomirisiko ved operation for ve.sidige colon 
cancere og rectum cancere). 
Den forventede anæstesiteknik og regime for smertebehandling, mobilisering og forventet 
indlæggelsestid, hvis der ikke opstår komplikationer. 
Den planlagte kirurgiske procedure (åben eller laparoskopisk operation, resektion af et 
stykke af tarmen og at man stiler mod primær anastomose). 
 
2.7.  
Patienten blev makroskopisk radikalt opereret og mikroskopisvaret viste adenokarcinom, 
Dukes type C. 
Redegør for Dukes stadieinddeling og de tilhørende 5-års overlevelsesrater. 
 
Dukes A = tumor begrænset til tarmvæggen, ingen gennemvækst.  
Dukes B = tumor vokset igennem tunica muscularis, ingen lymfeknudemetastaser. 
Dukes C = tumor har metastaseret til lymfeknuder. 
Dukes D = fjernmetastaser (lever og/eller lunger). 
 
5-års-overlevelser for coloncancer i relation til Dukes stadieinddeling:  
A: 90-95%  
B: 60-70% 
C: 35% 
D: 0-5%  
 
2.8.  
Får patientens aktuelle Dukes stadie (type C) nogen konsekvens for efterbehandlingen – 
og i givet fald hvilken? 
 
Colon cancer Dukes C tilbydes rutinemæssigt adjuverende kemoterapi i ca. 6 måneder 
efter operationen. Der tilbydes ikke rutinemæssig kemoterapi til Dukes type A, B og D. 
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2.9. 
Hvis tumors nedre begrænsning var 8 cm fra analåbningen, men med samme Dukes 
klassifikation, ville strategien for efterbehandling da have været anderledes – i givet fald 
hvorledes?  
 
Ja, rectum cancer, Dukes C (og faktisk alle Dukes stadier) tilbydes ikke rutinemæssigt  
postoperativ kemoterapi. For rectum cancere kan der dog være tale om præoperativ       
strålebehandling, hvilket aldrig gives til patienter med coloncancer.
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Opgave 3 
 
32-årig kvindelig frisør henvender sig til sin læge, idet hun de seneste måneder har været 
tiltagende generet af tør hoste og trykken for brystet. Symptomerne er værst sidst på 
dagen, og der har flere gange været hoste og vejrtrækningsbesvær om natten. I læretiden 
forbigående hudproblemer på fingre og dorsalsiden af begge hænder. Gennem nogle år 
kløe og irritation af øjne og næse med vandigt, nasalt sekret i sommerhalvåret. Arbejder i 
stor, moderne frisørforretning, som foretager de almindelige former for hårpleje.  
 
3.1.  

Den praktiserende læge har mistanke om arbejdsbetinget asthma bronchiale. Redegør for 
de relevante diagnostiske undersøgelser med henblik på at be- eller afkræfte mistanken. 

 
Skal anføres: 
 Anamnese: Symptomdebut før første eksponering, Arbejdsrelation  

(astmaanfald kan komme tardivt i forhold til eksponering), provokerende  
faktorer for hoste/trykken i brystet (fysisk anstrengelse, uspecifikke irritanter, 
standard inhalations allergener), atopisk disposition, tidligere atopisk sygdom. 
EKG (mhp at udelukke cardial lidelse). 
Røntgen af thorax (mhp. at udelukke andre lungesygdomme). 
Lungefunktionsundersøgelse: Med reversibilitetstest. 
Peak flow monitorering: I 3 uger, bedst uden medicinering og dækkende såvel  
arbejdsfri som normale arbejdsuger. Sygemelding kan være nødvendig. 

 
Kan anføres: 

Blod eosinofili (kan være forhøjet ved visse astmatyper) 
Total IgE (er forhøjet ved atopisk lidelse som disponerer til astma) 
RAST analyse overfor standard allergener. 
Priktest: Overfor standard inhalations allergener. 
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3.2.  

Anfør de diagnostiske kriterier for arbejdsbetinget asthma bronchiale. 

 
Skal anføres: 
 Sygdommen initieres af en specifik eksponering i arbejdsmiljøet. 
 Astmatisk vejrtrækning i relation til bestemte eksponeringer i arbejdsmiljøet  
 (umiddelbar, forsinket eller kombineret umiddelbar/forsinket  
 symptomprovokation). 
 Påvisning af arbejdsrelation ved serielle peak flow målinger. 
 Sensibilisering (IgE og IgG antistoffer i serum) overfor relevante  
 erhvervsallergener (ses lejlighedsvist). 
 Udløsning af astmaanfald og symptomatisk forværring af forudbestående  

astma ved udsættelse for uspecifikke irritanter i arbejdsmiljøet må skelnes fra  
den egentlige arbejdsbetingede astma, som initieres af arbejdsmiljøfaktorer. 

 
Kan anføres: 
 Provokation med måling af lungefunktion før og efter eksponering.  

Sidstnævnte kan ske på arbejdspladsen eller under kontrollerede forhold i  
eksponeringskammer). 

 
 
3.3.  

Peak flow målinger indgår som et vigtigt element i den arbejdsmedicinske udredning af 
astma. Gør rede for et relevant peak flow måleprogram og anfør hvorledes resultaterne 
fortolkes. 

Skal anføres: 
 Nøje instruktion af patienten er vigtig (korrekt stødende teknik,  
 reproducerbarhed af resultaterne ved gentagelse af pusterørsprøven indtil 2  
 sammenfaldende målinger). 
 Måleprogram tilpasset patientens arbejds- og fritidsmønster med 5-6 daglige  
 målinger startende morgen og sluttende aften i mindst 1 uge uden  
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 erhvervsmæssig eksponering og mindst 2 uger med erhvervsmæssig  
 eksponering. 
 Medicinsk astma behandling bør undgås eller minimeres for ikke at maskere  
 astmatisk respons, og steroid spray skal seponeres 1 uge forud for  
 målingerne.  
 En variation i peak flow på mindst 20% er diagnostisk for astmasygdommen. 
 
Kan anføres: 

Ved astmasygdommen ses abnormt lave morgenværdier.  
Ved tolkningen lægges vægt på et reproducerbart mønster mellem  
eksponering og lave værdier. 

 
3.4.   
Angiv 3 andre fag (fraset frisørfaget), hvor der er øget risiko for astma og angiv relevante 
eksponeringer og eventuelt allergener indenfor disse fag. 
 

Skal anføres: 

Bagere. Sensibilisering kan ske overfor hvede og byg samt utøj i melet – fx lagermider. 
Indimellem ses sensibilisering overfor kakerlakker. 

Dyrestaldsassistenter. Sensibilisering kan ske overfor proteiner i mus, rotter, marsvin og 
andre laboratoriedyrs urin. 
Isoleringsarbejdere. Isocyanater, især toluen isocyanat der anvendes ved polyuretan 
opskumning og i lime og lakker er kausalt agens, men antistoffer kan kun påvises i op til 
20% af tilfældene. 
 
Kan anføres: 
Loddere. Sensibilisering kan ske overfor kolofonium (harpiks) i flusmidlerne. 
Træindustriarbejdere. Sensibilisering kan ske overfor rød ceder, abachi, mahogni og andre 
eksotiske træsorter, men sjældent de nordiske. 
 
 



 14 
 

3.5.  
Ved udredningen bekræftes, at den 32-årige frisør har udviklet en arbejdsbetinget 
astmalidelse, som sandsynligvis skyldes eksponering for persulfater i hårplejemidler.  
Hvordan vil du rådgive patienten vedrørende fremtidig beskæftigelse. Begrund svaret. 
 

Man bør tilråde erhvervsskifte og i betragtning af patientens unge alder bør patienten 
medvirke til revalidering med uddannelse til alternativt fag. Råd om erhvervsskifte 
forudsætter nøje overvejelse, idet det kan gribe dybt ind i patientens sociale og familiære 
relationer.  

Astma er en alvorlig potentielt dødelig sygdom, og mulighederne for at eliminere den 
ansvarlige eksponering i frisørfaget vurderes at være ringe på kort sigt.  

Når sensibilisering har fundet sted, kan selv ekstremt små mængder af det 
astmafremkaldende agens udløse nye anfald. Derfor kan effektiv arbejdshygiejne og 
udsug sjældent løse problemet, når først astmasygdommen er udviklet.  

Prognosen for astmasygdommen forværres jo længere tid eksponeringen har fundet sted. 
Forebyggelse forudsætter produktudvikling med eliminering af de relevante stoffer i 
hårplejemidler. 

 

3.6.   
Hvordan er sygdomsprognosen ved henholdsvis forbliven i faget og ved erhvervsskifte til 
andet fag? 
 
Ved forbliven i faget vil der selv med passende arbejdshygiejniske foranstaltninger være 
betydelig risiko for at astmasygdommen progredierer og ledsages af sværere og hyppigere 
anfald og muligvis permanent nedsat lungefunktion. Ved skift til andet erhverv vil 
astmalidelsen gå i ro hos omkring 50% af patienterne og blandt omkring 50% vil der være 
vedvarende astmatisk besvær, som kan udløses også af uspecifikke irritanter. 
 
3.7.   

Angiv 2 andre typiske arbejdsrelaterede sygdomme i frisørfaget. 
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Toksisk og allergisk dermatit, som følge af hudbelastning ved hyppig håndvask og ved 
kontakt med kontaktallergener i farver med videre. 
 
Rhinoconjunctivitis, som ofte optræder forud for eller samtidig med astma, og som deler 
årsager med astmasygdommen. 
 
Skulderågs- og overekstremitetssmerter, som optræder arbejdsrelateret i tilslutning til 
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og ensidige, gentagne, bevægelser i arme og skuldre. 
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Opgave 4  -  Korte spørgsmål 
 
4.1. 
Hvad viser dette EKG? EKG er optaget med 25 mm/sek. og der er to afledninger.  EKG 
vises lidt formindsket – 2 tydelige tern svarer til 1 cm. 

 
 
3. grads AV-blok med nodal eskapaderytme (erstatningsrytme) 
 
4.2. 
Hvilke komplikationer kan EKG-fundet i spørgsmål 1 give anledning til?  
 
Et 3. grads AV-blok kan give anledning til hjerteinsufficiens som følge af bradykardi samt 
synkoper og hjertestop ved lange perioder med asystoli.  
 
4.3. 
Nævn mindst 3 årsager til forhøjet CRP. 
 
CRP er forhøjet ved: 

- infektioner (bakterielle og visse virale) 
- inflammatoriske sygdomme (reumatoid artrit, inflammatoriske tarmsygdomme) 
- vævshenfald (nekrose forårsaget af iskæmi, traume, termisk eller kemisk 

påvirkning, tumorhenfald) 
 
4.4. 
Redegør kort for begreberne diagnostiske og nosografiske sandsynligheder. 
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En diagnostisk sandsynlighed er en betinget sandsynlighed, som angiver sandsynligheden 
for, at en patient har eller ikke har en given sygdom ud fra et testresultat. 
 
En nosografisk sandsynlighed er en betinget sandsynlighed, som angiver sandsynligheden 
for, at en given test er positiv eller negativ hos patienter med og uden sygdom. 
 
I den praktiske klinik har man brug for at vide, hvor god testen er til hhv. at stille og at 
udelukke diagnosen, dvs. man har brug for de diagnostiske sandsynligheder. Da disse 
imidlertid afhænger af sygdommens prævalens, i den gruppe patienten tilhører, og af 
patientens placering i det kliniske spektrum, er det ofte svært at skaffe de relevante 
sandsynligheder. De nosografiske sandsynligheder har ringe relevans for klinisk praksis, 
men må tillægges vægt fx ved planlægning af screeningsprogrammer. Hvis man kender 
prævalensen af sygdommen, kan man beregne de diagnostiske sandsynligheder ud fra de 
nosografiske. Det kan enten ske ved, at man beregner det diagnostiske univers med brug 
af 2 x 2 tabeller eller ved brug af Bayes’ formel. 
 
4.5. 
Hvad forstås ved brandsår af grad I, grad II og grad III? 
 
Grad I: Destruktion af epidermis med rødme og smerter 
Grad II: Destruktion af epidermis og dermis med vabeldannelse, rødme og smerter 
Grad III: Destruktion af alle hudens lag med lividitet og anæstesi 
 
4.6. 
På hvilke 2 forskellige måder kan måling af koagulationsfaktorerne II+VII+X udtrykkes? 
Hvordan anvendes disse i klinisk praksis? 
 

- som INR (International Normalized Ratio), der anvendes til at kontrollere AK-
behandling med coumariner. Terapeutisk interval er 2,0 – 3,0 for de fleste 
indikationer; dog 2,5 – 3,5 ved visse hjerteklapper 

- som relativ arbitrær stofkoncentration (dvs. som % af normalt; prothrombintid), der 
anvendes til at vurdere leverfunktion 
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- Ved screening for koagulationsdefekt kan begge mål anvendes 
 
4.7. 
Hvilke blodprøver bruges til at skelne mellem jernmangelanæmi og anæmi ved kronisk 
sygdom?  
 
Skal med:   

Ferritin 
 
Gode supplerende emner: 
 B-MCV 
 B-MCHC 
 P-Transferrin 
 P-Transferrin receptor 
 B-Hæmoglobin 
 
Hvad der ikke må stå: 
 P-Jern 
 B-Retikulocytter 
 
4.8. 
Prostatahyperplasi 
A: Definer prostatahyperplasi 
B: Beskriv de makroskopiske forandringer 
C: Anfør mindst to vigtige komplikationer 
 
Skal med: 
  

A: Godartet/benign hyperplasi af kirtler og stroma i prostata 
B: Små og store noduli/knuder af varierende størrelse i vævet, faste, elastiske 
C: Hypertrofi af blærevæggen/trabekelblære/hydronefrose 
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Gode supplerende emner: 
  

Lokalisation hovedsagelig i transitionszonen/centralt i prostata omkring 
urethra (i modsætning til cancer) 
Urinretention, ascenderede infektioner, pyonefrose, akut/kronisk 
pyelonephritis, sepsis 

 
4.9. 
Histopatologi. Hvilke overordnede typer af hepatitis findes og hvorved adskiller de sig 
histopatologisk? Hvad er de typiske årsager til de forskellige typer? Nævn en alvorlig 
senkomplikation.  
 
Skal med: 
 Steatohepatitis og hepatitis af viral type. 

De adskiller sig først og fremmest ved den primære lokalisation af 
inflammationen og af den medfølgende fibrose (steatohepatitis i zone 3, 
hepatitis af viral type i portalrum og zone 1). 
Årsager til steatohepatitis er primært alkohol, mens årsager til hepatitis af viral 
type er virus (HBV og HCV). 
Senkomplikation: cirrhose, kronisk hepatitis 
 

Gode supplerende emner: 
Andre årsager til steatohepatitis er medikamentel og metabolisk (adipositas, 
diabetes). Andre årsager til hepatitis af viral type er autoimmunitet, medicin og 
galdegangsassocierede inflammatoriske lidelser. 
Cirrhosen, der kan følge en hepatitis, ser forskellig ud ved de forskellige typer, 
typisk mikronodulær ved steatohepatitis/alkohol og makronodulær ved 
hepatitis af viral type. Dog kan det i senstadierne være vanskeligt at skelne 
mellem de to hovedtyper.   
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4.10.  
Nævn 4 komplikationer til diverticulitis coli sigmoidei. 
 
Svar: Perforation, stenose, absces, fistel 
 
4.11. 
Nævn tegn på inkarcereret ingvinalhernie. 
 
Skal med:  
Irreponibelt samt et eller flere af følgende tegn: smerter, evt. ileus, ømhed, spændt, 
misfarvning, inflammationstegn 
 
4.12. 
Ventrikelcancer 
A: Beskriv de typiske makroskopiske og mikroskopiske forandringer 
B: Angiv incidensen i Danmark 
C: Hvad er især bestemmende for prognosen? 
 
Svar: 
A: Makroskopisk kan tumor være ulcererende eller polypøs, sjældent diffust infiltrerende 
(linitis plastica). Mikroskopisk ses hyppigst adenokarcinomer af intestinal type, varierende 
differentieringsgrad, ofte slimproducerende; speciel variant (signetringscellekarcinom) ved 
diffust infiltrerende tumorer 
 
B: Ca. 500 per år i DK 
 
C: Prognosen afhænger især af stadiet; god for tumorer begrænset til mucosa/submucosa 
(early gastric cancer) med 5 års overlevelse på 90%; dårlig for de mere avancerede 
stadier, fx kun ca. 1% 5 års overlevelse ved indvækst i naboorganer 
 
4.13. 
Aterosklerose 
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A: Nævn 4 vigtige risikofaktorer 
B: Beskriv opbygningen af et ukompliceret plaque 
C: Hvad er forskellen mellem et stabilt og et vulnerabelt plaque 
 
A:  Hypertension, diabetes, hyperkolesterolæmi, rygning 
B: Består af en kerne med nekrose og fedtaflejringer, kernen er omgivet af  
 betændelsesceller og en fibrøs kappe, endotelet er intakt. 
C: Et stabilt plaque har en tyk/veldefineret fibrøs kappe, i et vulnerabelt plaque er kappen  
 tynd (øger risikoen for ruptur og trombose) 
 
4.14. 
Nævn cancerkemoterapeutikas vigtigste generelle bivirkninger. 
 
Kvalme, opkastninger, knoglemarvsdepression, alopeci, toksicitet på slimhinder i mund-
mave-tarmkanal og påvirkning af gonaderne. Der er risiko for teratogenicitet, mutagenicitet 
og carcinogenicitet, sidstnævnte specielt hos alkylerende midler 
 
4.15. 
Hvilke radiologiske undersøgelser vil kunne påvise et perforeret ulcus duodeni? 
 
Oversigt over abdomen 
Stående røntgen af thorax 
CT-skanning af abdomen 
Røntgen af ventrikel med vandig kontrast 
 
4.16. 
Nævn de 3 almindeligste former for hudkræft og den omtrentlig gennemsnitlige 5-års 
overlevelse for hver af dem. 
 

- Carcinoma basocellulare, overlevelse tæt på 100% 
- Carcinoma spinocellulare (=planocellulare), overlevelse ca. 95% 
- Melanoma malignum, overlevelse ca. 80% 
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4.17. 
Angiv et behandlingsforslag ved infektion med Helicobacter pylori. 
 
Triplekur med syrepumpehæmmer og to af følgende tre antibiotika: clarithromycin, 
metronidazol, amoxicillin. Behandling i mindst 7 dage. 
 
4.18. 
Angiv incidensen for den hyppigste blæretumor i DK og beskriv de makroskopiske og 
mikroskopiske forandringer, herunder graderingen. Nævn det hyppigste debutsymptom.  
 
Den hyppigste blæretumor i DK er transitiocellulær blæretumor, incidens ca. 1400/år. 
Hyppigst hos mænd. De fleste tumorer er papillomatøse, sjældnere solide eller 
inverterede. Tumor udgår fra overfladeepitelet og ligner urotel i varierende grad. Graderes 
efter Bergkvist i grad 0-4, hvor grad 0 er højt differentieret (ligner normalt urotel), mens 
grad 4 er lavt differentieret (uden eller kun med beskeden lighed med urotel).  
Hyppigste debutsymptom er hæmaturi. 
 
4.19. 
Forklar hvad der menes med randomisering i forbindelse med kliniske forsøg, og hvad 
formålet med randomisering er. 
 
Skal med: 
 Randomisering er en tilfældig fordeling af patienter i de forskellige  

behandlingsgrupper foretaget ved en eller anden form for lodtrækning.  
Formålet er at sikre, at de to grupper ligner hinanden mest muligt.  
Randomisering er det vigtigste bias-forebyggende middel 

 
Gode supplerende emner: 
 Hvis antallet af patienter i grupperne er lille, kan fordelingen blive skæv, men  

jo større grupperne er, jo mere vil forskelle mellem dem, både hvad angår  
kendte og ukendte faktorer blive udjævnet. Skjult allokering, hvor lægen ikke  
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har mulighed for at afsløre koden, før patienten er endegyldigt inkluderet i  
forsøget, forhindrer, at lægen bevidst eller ubevidst bryder den tilfældige  
fordeling 

 
4.20. 
Angiv mindst 3 komplikationer til kronisk pancreatitis. 
 
Bør nævnes: 
 Endokrin pancreasinsufficiens (diabetes mellitus) 
 Ekstern pancreasinsufficiens 
 
Kan nævnes: 
 Pseudocyster 

Duodenal obstruktion 
Choledochusobstruktion 
Akut pancreatitis 
Cancer pancreatis 
Ulcus duodeni 
Pancreasfistler 
Miltvenetrombose  
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Skriftlig eksamen 8. semester   Januar 2008 
 
 
Nyreinsufficiens 
 
1) 45 årig tidligere rask mand indlægges med nyreinsufficiens (plasma-creatinin = 514 

µmol/l (normalområde 70-130 µmol/l)). Patienten fik foretaget helbredsundersøgelse 
for 4 måneder siden, hvor serum-creatinin var normal (86 µmol/l). Giv en udførlig 
gennemgang af de diagnostiske overvejelser ved akut nyreinsufficiens. 

 
SVAR 
Prærenal betinget akut nyreinsufficiens 

- Intravaskulær volumendepletion: Blødning, svigtende væskeindtag, opkastning, 
diare, sekvestrering af større væskevolumina (f.eks. ved pacreatitis, forbrænding 
m.v.) 

- Påvirket renal perfusion: Hjertesvigt, cirrhosis/hepatorenaltsyndrom, nefrotisk 
syndrom, svær infektion 

 
Intrarenal betinget akut nyreinsufficiens 

- Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN):  
o Iskæmisk ”shocknyre”: Sepsis, hjertekredsløbssvigt 
o Toksisk: Farmaka (aminoglycosider, cisplatin), røntgenkontraststoffer, 

pigment (myoglobin (rabdomyolyse), hæmoglobin), organiske 
opløsningsmidler 

- Glomerulær sygdom 
o Ekstrakapillær glomerulonefritis (Rapid progressive glomerulonephitis): 

Systemisk lupus erythematosus, små-kars vaskulitis (Wegeners 
granulomastose, mikroskopisk polyangiitis, Churg-Strauss syndrom), 
Goodpature’s syndrom, og måske idiopatisk. 

o Endokapillær glomerulonefritis (Akut proliferativ glomerulonephritis): Oftest 
postinfektiøs glomerulonefitis (post streptokok, men også beskrevet efter 
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andre, baterielle (f.eks. subakut endocarditis, shuntinfektion), virale og 
parasitære infektioner. 

- Renovakulær sygdom/påvirkning 
o Mikrovaskulær sygdom: HUS/TTP, ateroembolisk, sclerodermisk krise, 

malign hypertension 
o Intrarenal vasokonstriktion: Angiotensin-converting enzym (ACE) hæmmer, 

NSAID, calcineurinhæmmer 
o Makrovaskulær sygdom: Arteriel eller venøs okklusion, herunder aorta 

dissekans 
- Interstitiel sygdom 

o Akut interstitiel nefritis (medikamentel allergisk, infektiøs, bindevævssygdom, 
idiopatisk), pyelonefritis, infiltrative sygdom (leukæmi eller lymfom med 
massiv celleinfiltration) 

 
Postrenal betinget akut nyreinsufficiens (obstruktion) 

- Afløbshindring fra begge ureteres eller infravesikal obstruktion: Cancer (prostata, 
blære/urothel, uterus), retroperitoneal fibrose, ureterolithiasis bilateralis (unilateralt 
hos en-nyret person), ligering af ureteres ved operation i lille bækken, prostata 
hypertrofi, urethra striktur 

 
 
2) Som en del af udredningen tages røntgen af thorax, som viser lungeinfiltrater: Nævn 

mindst 4 ikke-infektiøse sygdomme, som kan resultere i forskellige grader af 
lungeinfiltrater og akut/subakut nyrepåvirkning: 

 
SVAR 

- Goodpastures syndrom 
- Systemisk Lupus Erythematosus 
- Wegeners granulomatose 
- Churg Strauss syndrom  
- Mikroskopisk polyangiitis 
- Polyarteriitis nodosa (sjældent lungeinfiltrater) 
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- Rheumatoid arthritis (akut/subakut nyrepåvirkninge er meget sjældent) 
- Sjögrens syndrom (akut/subakut nyrepåvirkninge er meget sjældent) 
- Sclerodermi 
- Amyloidose 
- Sarcoidosis (akut/subakut nyrepåvirkning er meget sjældent) 
- Cancer pulmonum + sekundær glomerulonefritis (oftest membranøs 

glomerulonefrtis) 
- Malign lymfo- eller myeloproliferativ sygdom med organinfiltration.  
- Cancer i urinveje eller uterus med obstruktiv nefropati og lungemetastaser 
- Primær akut nyresygdom (se svar 1) med oliguri, overhydrering og lungeødem. 
- Akut glomerulonefritis/glomerulopati med nefrotisk syndrom og deraf følgende 

lungeembolier 
 
(OBS) det kan ikke udelukkes at de studerende kan fremkomme med svar som 
opgavestiller ikke har overvejet. Disse svar kan sagtens være korrekte, og må vurderes 
individuelt af retteholdene. Ingen af de nævnte diagnoser er specielt hyppige, men den 
gode besvarelse bør nævne Systemisk Lupus Erythematosus, Wegeners 
granulomatose og Goodpastures syndrom 

 
  
3a) Den aktuelle patient har normal ultralydsscanning af nyrer og fraførende urinveje, og 
der foretages nyrebiopsi. Til hvilke undersøgelser skal man fratage nyrevæv?  
 
SVAR, essentielt 

- Lysmikroskopi 
- Immunoflourescens 

 
SVAR, supplerende  

- Elektronmikroskopi (som ikke er rutine alle steder) 
 
3b) Nævn de vigtigste indikationer for nyrebiopsi. 
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SVAR essentielt 

- Nefrotisk syndrom (voksne) 
- Akut nyreinsufficiens af uklar ætiologi 

 
SVAR, supplerende  

- Asymptomatisk proteinuri over ca. 2 g 
- Uafklaret påvirket nyrefunktion med normal nyrestørrelse 
- Bindevævs-immunsygdom med associeret nefritis 
- Påvirket funktion af transplanteret nyre 

 
3c) Nævn de vigtigste kontraindikationer for nyrebiopsi 

 
SVAR, essentielt 

- skrumpenyre, påvist ved scanning 
- ukontrolleret hypertension 
- koagulopati, inkl AK-behandling og trombocytaggregationshæmmer behandling 

 
SVAR, supplerende  

- en-nyret patient 
- manglende samtykke/ikke-koopererende patient 
- infektion i nyren 
- hydronefrose 
- graviditet 

 
3d) Nyrebiopsi viser ekstrakapillær glomerulonefritis (halvmåne-nefritis). Hvilke 
lysmikroskopiske forandringer ses i nyrebiopsien ved denne glomerulonefritis. 
 
SVAR, essentielt 

- Betydelig proliferation af parietale epiteloide celler ud i det Bowmanske rum 
 
SVAR, supplerende 

- Ved ANCA-positiv glomerulonefritis kan ses småkars-vaskulitis og nekroser i 
glomeruli 
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- Ved Wegeners granulomatose og Churg Strauss syndrom kan ses granulomer i 
nyrens interstitium 

 

4a) Hos patienter med akut nyresvigt og ekstrakapillær glomerulonefritis skal man 
overveje bindevævs-immunsygdomme. Grundet dette tages ANCA, ANA & anti-GBM. 
Hvad betyder disse forkortelser og ved hvilke bindevævs-immunsygdomme, som kan 
forårsage akut nyresvigt, er prøven ofte positiv 
 
SVAR 
- ANCA: anti-neutrofilocyt cytoplasma antistoffer.  

o Småkarsvaskulitis (Wegeners granulomatose, Churg Strauss syndrom, 
Mikroskopisk polyangiitis) 

 
- ANA: anti-nukleære antistoffer 

o Systemisk lupus erythematosus 
 
- Anti-GBM: anti-glomerulus basalmembran antistoffer 

o anti-GBM nephritis (ingen lungesymptomer) 
o Goodpasture’s syndrom (ved samtidig lungeblødning) 

 
 
4b) Den aktuelle patient med akut nyresvigt og ekstrakapillær glomerulonefritis er blevet 
tiltagende syg gennem den sidste måned. Har udover symptomer på akut nyresvigt også 
haft artralgier, symptomer fra øvre luftveje og enkelte episoder med blodtingeret opspyt. 
Røntgen af thorax viser multiple nodulære infiltrater bilateralt. Der påvises granulomer i 
næseskillevæggen. Patienten har vaskulitforandringer i huden. C-ANCA er positiv. Hvad er 
den mest sandsynlige diagnose: 
 
SVAR 

- Wegeners granulomatose 
 
4c) Hvordan er prognosen for spontan restitution af det akutte nyresvigt ved denne 
sygdom 
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SVAR 
- Dårlig. Spontan remission forekommer formentlig ikke. 

 
4d) Hvad er den initiale behandling af denne tilstand 
 
SVAR 

- Højdosis methylprednisolon 500-1000 mg daglig i oftest 3 dage, efterfulgt af tablet 
prednisolon ca. 1 mg/kg 

- Cyklofosfamid 1-2 mg/kg  
- Da patienten har betydelig nyreinsufficiens vil man også påbegynde plasmaferese 

(dagligt eller hver anden dag i 1-2 uger) 
 
 
5) Den aktuelle patient responderer kun delvist på behandlingen. De fleste af patientens 
symptomer og organmanifestationer svinder. Men nyrefunktion restitueres ikke fuldt ud. 
Plasma-creatinin = 374 µmol/l, glomerulær filtrationshastighed = 17 ml/min. Hvordan vil du 
behandle følgende komplikationer til den nedsatte nyrefunktion: 
 
5a) Nefrogen anæmi 
 
SVAR 

- erythropoietin 
 
5b) Høj plasma fosfat (2,2 mmol/l), lav plasma ioniseret calcium (1,05 mmol/l), høj plasma 
parathyroideahormon (fem gange over øvre normalværdi) 
 
SVAR 

- korrektion af hyperfosfatæmi med diæt og fosfatbinder. Ved vedvarende 
hypocalciæmi og hyperparathyroidisme påbegyndes behandling med ”aktivt 
vitamin-D”, oftest alfacalcidol (1-α-hydroxycholecalciferol) 

 
5c) Vedvarende hyperkaliæmi (6,0-6,5 mmol/l) 
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SVAR, essentielt 

- diæt 
- kaliumbinder, resonium 
- stop af evt. kaliumtilskud og kaliumbesparende diureticum 

 
SVAR, supplerende  

- korrektion af acidose 
- loopdiuretika, kaliurisk virkning 
- reduktion af dosis af ACE-hæmmer/angiotensin receptor antagonist 

 
6) Patienten har vedvarende problemer med overhydrering og behandles derfor med et 
slyngediuretikum (loopdiuretikum). Beskriv mulige bivirkninger ved anvendelse af 
slyngediuretikum. 
 
SVAR, essentielt 

- Elektrolytforstyrelser, især hypokaliæmi 
 
SVAR, supplerende  

- Dehydrering/ortostatisme/hypotension 
- Øresusen og temporær døvhed (hurtig infusion af store doser) 
- Muskelsmerter og lægkrampe (især ved store doser hos patienter med nedsat 

nyrefunktion) 
- Fotosensibilisering (især ved store doser hos patienter med nedsat nyrefunktion) 
- Prærenal forværring af nyrefunktionen (ved overdosering) 
- Sjældent ses akut pancreatitis og hæmatologiske bivirkninger. 

 
7) Patienten udvikler over de følgende år behandlingskrævende uræmi med plasma-
creatinin = 870 µmol/l og glomerulær filtrationshastighed = 6 ml/min. Hvilke 
behandlingsmuligheder er der af uræmien? 
 
SVAR 

- hæmodialyse 
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- peritonealdialyse 
- nyretransplantation (fra levende eller afdød donor) 
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Smerter i brystkassen 
 
En 58-årig mand indlægges akut fra hjemmet med pludselig indsættende smerter i 
brystkassen med udstråling til ryggen.  Ved indlæggelsen oplyser patient og hustru at han 
ikke været indlagt tidligere – og eneste kontakt med egen læge ligger 4 år tilbage, hvor 
patienten fik lavet en attest i forbindelse med en pensionsansøgning. Eneste anmærkning 
var et blodtryk på 175/110 som egen læge mente skyldtes nervøsitet hos patienten. 
Anamnestisk oplyses, at patienten i forbindelse med toiletbesøg samme morgen fik 
pludseligt indsættende voldsomme brystsmerter, som strålede om i ryggen og var ledsaget 
af kvalme og almen utilpashed. Patienten blev hjulpet i seng af hustru, og da smerterne 
tiltog og blev ledsaget af åndenød ringede hun 112 og patienten blev indlagt akut. 
 
1.  Hvad er dine tentative diagnoser hos denne patient? 
 
Svar: 

• Akut koronar syndrom (AKS) 
• Aortadissektion 
• Aortaaneurysme 
• Pneumothorax 

• (Lungeemboli) 
 
 
2.  Hvilke diagnostiske undersøgelser vil du iværksætte for at verificere eller afkræfte dine 
tentative diagnoser?  Begrund hver enkelt undersøgelse du iværksætter. 
 
Svar: 
Objektiv undersøgelse: pulsudfald? 
  hjerte-lungestetoscopi  (mislyd, ophævet ventilation) 
Blodprøver:  koronarenzymer 
EKG:  STEMI / NSTEMI ? 
Røntgen af thorax: udelukke pneumothorax 
  breddeøget mediastinum? 



 10

  pleuraansamling på venstre side? 
  aneurysme i aorta descendens? 
Ekkokardiografi: aortainsufficiens? 

vurdere højresidig belastning som følge af lungeemboli  
påvise evt. aortadissektion 

 
 
3.  Der tages EKG, der viser sinustakykardi men som ellers er normalt. Røntgen af thorax 
viser som eneste positive fund breddeøget mediastinum. Angiv sandsynlig diagnose og 
behandlingsforslag.  
 
Svar: 
Diagnose: Aortadissektion. Normalt EKG udelukker AKS. Ingen pneumothorax 
 
Behandling: Primært skal blodtryk sænkes betydeligt. 
 Smerter behandles med i.v. analgetika (morfin) 
 A-dissektion – akut operation 
 B-dissektion – behandles næsten altid konservativt 
 
 
4.  Angiv ætiologiske baggrunde og patofysiologien hos patienter med denne sygdom. 
 
Svar: 
Ætiologi: Degenerative forandringer i aortavæggen, typisk Marfan syndrom (Turners 

syndrom og Ehlers-Danlos syndrom) 
 Arteriosclerose - men kan også ses med normal aortavæg. 

Dissektion ses med øget forekomst hos patienter med bicuspid aortaklap og 
coarctatio aorta. 

 Prædisponerende faktor hos 75% er arteriel hypertension  
 
Patofysiologi:  
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Ved aortadissektion opstår der en bristning i intima og blodet trænger ud i 
aortavæggen (inlet). Blodet dissekerer i aortavæggen fra inlet og distalt i 
blodstrømmens retning – typisk ned i abdominale aorta, hver der eventuelt 
kan være et re-entry. Kan afklemme sidegrene fra aorta (cerebrale kar, 
spinalarterier eller viscerale kar). Dissektionen kan retrograd (mod 
blodstrømmen) gøre aortaklappen insufficient, dissekere ud i 
koronararterierne medførende iskæmi og endelig kan der ske 
ruptur/penetration til perikardiet (tamponade), mediastinum eller pleura på 
venstre side. 

 
 
5.  Patientens blodtryk skal sænkes så meget som muligt. Angiv relevant 
blodtrykssænkende strategi. 
 
Svar: 
Altid intravenøs: Nitroglycerin 
  Betablokker (labetalol (Trandate®) 
  Smertestillende 
 
 
6.  Patienten skal opereres akut. Beskriv det operative indgreb sådan som du ville 
informere patient og pårørende. 
 
Svar: 
Operation ved A-dissektion:  
Målet med operationen er at resecere den del af aorta, hvor inlet er påvist - typisk i aorta 
ascendens. Ved at indsy en rørprotese her, ledes blodet fra venstre ventrikel ud i det ægte 
lumen, og rørprotesen forhindrer retrograd dissektion hvorved aortaklappen og 
koronararterierne er beskyttet mod dissektion. Er aortaklappen svært insufficient kan der 
insys in composite-graft med reimplantation af koronararterierne. Operationen udføres via 
en sternotomi, hjertelungemaskine, køling til 18-20 grader og eventuel cirkulatorisk arrest. 
Efter operationen er der fortsat dissektion i aorta distalt for rørprotesen. 
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7.  Angiv mindst 5 relevante komplikationer, som kan ses efter operationen og som du vil 
informere patient og pårørende om. 
 
Svar: 

• blødning 
• cerebral iskæmi  
• infektion 
• pumpesvigt 

• atrieflimmer 
• pneumoni 
• nyreinsufficiens 
• tarmiskæmi 
• multi organ failure (MOF) 
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Morbus Crohn 
 
23-årig mand henvises med smerter ved endetarmsåbningen. Ved inspektion findes et 
ømt, hævet, rødt og spændt område 1 cm lateralt for anus. Lige inferiort herfor findes 2 
fistelåbninger hvorfra der er nogen sekretion. Han er ikke tidligere undersøgt, fistlerne har 
været til stede i 14 dage og han har tolket dem som lokal infektion. 
Han har ikke abdominalsmerter, men kan have løs afføring 2-3 gange dagligt, aldrig med 
blod. Han har altid haft svært ved at tage på. 
 
1. Hvad vil du lægge vægt på ved anamnese og objektiv undersøgelse både lokalt og for 
andre organsystemer? 
 
Svar: 
Gastrointestinale symptomer i forbindelse med fødeindtagelse, måltids størrelse, 
hyppighed og sammensætning  
Aphter i mundslimhinden, abdominal ømhed eller udfyldning, især i højre fossa. 
Ekstraintestinale manifestationer af Crohn’s sygdom i form af iridocyclit/episclerit, arthrit, 
pyoderma, erythema nodosum 
Ernæringstilstand, fedt/muskelmasse 
Lokale perianale forandringer, fx i form af Crohn ’tags’. Lokalisation af absces og fistler, 
evt. lokalisation i forhold til sphincterapparatet. 
 
2. Hvilke undersøgelser vil du foretage akut?  
Vil du foretage yderligere undersøgelse for at karakterisere sygdommen?  
Valgene skal kort begrundes. Blodprøver ønskes ikke medtaget. 
 
Svar: 
Akutte undersøgelser vil omfatte: Rektal eksploration for at vurdere abscessen. Ano-rektal 
undersøgelse med sigmoideoskopi (rektoskopi) for at vurdere lokal sygdom i rektum. 
Yderligere undersøgelser kan omfatte: Lokalisation og udbredelse af fistler og absces kan 
ses ved rektal ultralyd eller MR scanning. 
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Diarreen kunne tyde på sygdom mere proksimalt i tarmen, mest sandsynligt terminale 
ileum. Kan belyses ved tyndtarmspassage, kapselendoskopi, CT eller MR, helst med 
enteroclyse. 
Af hensyn til histologisk verifikation af diagnosen vil coloskopi med biopsi fra terminale 
ileum og rektum yderlige kunne belyse evt. aktivitet i colon.  
Supplerende oplysninger om aktivitet vil kunne opnås ved leucocytscintigrafi. 
En korrekt besvarelse skal indeholde undersøgelse af abscessen, lokal sygdom og 
vurdering af evt. aktivitet mere proksimalt. 
 
3. Angiv de 3 måder morbus Crohn kan manifestere / præsentere sig på  
 
Svar: 

• Inflammatorisk med almensymptomer (feber og vægttab), abdominalsmerter, diarre, 
evt. blodig ved colonaffektion. 

• Fibrostenotisk med især postprandiale smerter og vægttab. 

• Fistulerende med enten perianale fistler, entero-cutane fistler, entero-enteriske 
fistler eller fistler til andet hulorgan. 

 
 
 
 
4. Angiv de 3 hyppigste lokalisationer af morbus Crohn og deres hyppighed. 
 

Svar: 

• Ileo-colisk 45% 
• Distale ileum 33% 
• Colon 20% 

 
 
5. Hvordan vil du kirurgisk behandle den aktuelle patient? 
 
Svar: 



 15

Incision med drænage af abscessen, ikke mere ekstensiv kirurgi, evt. seton i fistlen. 
 
 
6. Angiv de medicinske behandlingsprincipper for morbus Crohn med angivelse af 
præparatgruppe for a) den akutte opblussen og b) den kronisk aktive sygdom. 
 
Svar: 
a) Antibiotika – metronidazol eller ciprofloxacin, især i den aktuelle situation. 
Prednisolon, (budesonid ved sygdom i ileum terminale) 
”Biologiske lægemidler” – anti-TNF alfa behandling (infliximab (Remicade®), adalimumab 
(Humira®), anti-α4-integrin (natalizumab). 
Protonpumpehæmmer ved gastroduodenal sygdom. 
 
b) Immunmodulerende behandling – azatioprin (Imurel®), 6-mercaptopurin, methotrexat. 
Biologiske lægemidler 
 
Sulfasalazin (Salazopyrin®), mesalazin (Asacol®, Pentasa®, Dipentum®, ..) er minimalt 
virksomme men forsat nævnt i lærebøgerne. 
 
Der forventes kun kendskab til principper og overordnede grupper. 
 
 
7. Nogle år senere findes følgende blodprøvesvar ved en rutinekontrol: B-hæmoglobin 6,8 
mmol/l (7,0 -10,0 mmol/l)), middelcellevolumen 108 (80 -100 fl), P-jern 5 µmol/l (10 - 35 
µmol/l), P-transferrin 26 µmol/l (24 - 41 µmol/l), P-ferritin 110 µg/l (12 - 300 µg/l), P-C 
Reaktivt Protein (CRP) 32 mg/l (<10 mg/l), P-albumin 31 g/l (36,6 - 48,2 g/l). 
 
Kommenter blodprøverne og karakteriser tilstanden.  
 
Hvilke supplerende undersøgelser vil du foretage?  
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Foreslå en relevant funktionsundersøgelse med henblik på udredning af den lave 
hæmoglobin. 
 
Svar: 
Patienten har makrocytær anæmi og herudover forhøjet CRP / lavt albumin tydende på 
inflammatorisk respons evt. i kombination med proteintab fra tarmen. Det sidste forklarer 
formodentlig det lave jern trods pæne jerndepoter (ferritin).  
Pga. den makrocytære anæmi suppleres med måling af cobalamin (B12) og folat.  
I lyset af grundsygdommen kan B12-vitamin optagelsen belyses med en Schilling test 
(både I og II vil være lav). 
 
 
8. Redegør for den genetiske risiko og livsstils-/miljøfaktorer af betydning for morbus 
Crohn. 
 
Svar: 
Hos op til 20 % optræder sygdommen familiært, der er betydelig genetisk komponent med 
konkordansrate på ca. 50% hos monozygote tvillinger og under 10% hos dizygote. Bedst 
kendte genetiske risikomarkør er NOD2 (IBD1 locus). 
Rygning fordobler risikoen for recidiv af sygdommen. Betydningen af kosten er ikke sikkert 
afklaret.  
 
 
9. Nævn 2 karakteristiske mikroskopiske fund og 2 karakteristiske makroskopiske fund ved 
morbus Crohn.  
 
Svar: 
Transmural inflammation med lymfocytter, plasmaceller og granulocytter i alle tarmens lag. 
Forekomst af epitheloidcellegranulomer i submucosa og serosa. 
 
Segmentær sygdomslokalisaton med skip lesions. Cobblestone. Fladeformede eller dybe 
lineære ulcerationer. Tarmfistler. 
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10. Hvis patienten havde henvendt sig med blodige diarréer af 14 dages varighed og 
moderate abdominalsmerter, hvilke andre differentialdiagnostiske overvejelser ville du da 
gøre dig.  
 
Svar: 
Infektioner 
Uden rejseanamnese: campylobacter, salmonella og enterohæmorrhagiske E. coli. Med 
rejseanamnese: som ovenfor men plus shigella og amøbiasis. 
Ovenstående er tilstrækkeligt men hvis anamnesen taler for det kan overvejes intestinal 
tuberkulose, C. difficile, seksuelt overført proctitis (CMV, herpes, chlamydia). 
 
Inflammatorisk tarmsygdom 
Crohn colit eller colitis ulcerosa. 
Sjældnere former forventes ikke medtaget (ulcerativ jejunoileit, hypereosinofil 
gastroenterit) 
 
Vasculit/iskæmi (fx Schönlein- Henoch, polyarteritis nodosa, morbus Behçet,..).  
 
Neoplasi vil i det nævnte tilfælde (23-årig mand) oftest være forbundet med en familiær 
anamnese. De enkelte syndromer skal ikke kendes og kan give blod i afføringen men 
sjældent diarre (fx Peutz-Jeghers) 
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Korte spørgsmål 

1-3:  
1. En kvinde henvender sig til egen læge, gravid i 12 uge. Hun arbejder som svejser på en 
metalvarefabrik som fremstiller trapper af rustfrit stål. Hun svejser indendørs 2-4 timer 
dagligt, både små emner ved en stationær arbejdsplads og store emner i en hal, hvor der 
er rumventilation men ikke kan etableres effektivt procesudsug. Kvinden spørger om risiko 
ved fortsat arbejde under graviditeten og beder om rådgivning. 
Foretag en risikovurdering med beskrivelse af de enkelte trin i risikovurderingen. 
 
Svar: 
Ved svejsning i rustfrit stål frigives hexavalent krom som er teratogent og karcinogent.  
Ved stationære arbejdspladser kan det meste fjernes ved procesudsug, men ikke ved 
svejsning i store emner i hallen, hvorfor kvinden er eksponeret. Det er kendt at svejsere 
har forhøjet niveau af krom i urinen. Derfor må man anse kvinden for at være eksponeret 
for et teratogent stof, og der er risiko for udvikling af fosterskader. 
 
2. Hvordan vil du rådgive kvinden og hendes arbejdsgiver omkring fortsat arbejde? 
 
Svar: 
Må ophøre med svejsearbejdet resten af graviditeten, og skal heller ikke opholde sig ved 
siden af de andre svejsere. Bør kunne omplaceres på virksomheden, men må ellers 
fraværsmeldes helt, eller mere sandsynligt, delvist. 
 
3. Hvis barnet viser sig at have medfødte knoglemisdannelser, hvad vil du så gøre? 
 
Svar: 
Få arbejdsmediciner eller genetisk rådgivningscenter til at foretage en vurdering af, om der 
kan være en sammenhæng med udsættelsen for krom i de første 12 uger af graviditeten. 
Er det en mulighed skal der foretages anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen idet barnet er 
berettiget til en erstatning, der kan udbetales når barnet fylder 18, hvis sammenhængen 
kan anerkendes som en arbejdsskade. 
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4. Nævn mindst to komplikationer til ulcussygdommen og angiv den primære behandling 
    heraf. 
 
Svar: 
Skal nævnes: Blødning og perforation. Kan nævnes: stenose og/eller penetration. 
Primær behandling: Blødning: endoskopisk hæmostase; Perforation: operation. 
Stenose: Ved relativ stenose primært medicinsk ulcusbehandling. Ved absolut stenose 
endoskopisk ballondilatation eller kirurgisk behandling. Penetration: medicinsk 
ulcusbehandling. 
 
  
5. En 30-årig kvinde indlægges akut med smerter i højre fossa iliaca gennem et døgn. 
Temperatur ved indlæggelsen 38º. 
     a) Nævn de sandsynligste diagnoser 
     b) Hvilket kirurgisk indgreb bør indledningsvis foretages, hvis operation findes 
indiceret?       
 
Svar: 
a) Skal nævnes: Appendicitis acuta og akutte gynækologiske sygdomme (salpingitis,  
    ekstrauterin graviditet, torkveret/rumperet ovariecyste).  
b) Diagnostisk laparoskopi 
 
6. En 68-årig mand henvender sig i skadestuen da han har haft en blodig vandladning. Der 
har ikke været vandladningsgener, ingen flankesmerter. 
Hvad kaldes tilstanden og hvorledes skal patienten udredes? 

 
Svar:  
Monosymptomatisk makroskopisk hæmaturi. 
Urinstix – evt. dyrkning og resistensbestemmelse, blodprøver: hæmoglobin, blodtype, 
creatinin, CT-urografi (evt. i.v. urografi + UL- af nyre), cystoskopi med cytologi. 
Rektaleksploration 
 
 



 20

 
7. Akut fibrinøs pericarditis 
 

a: beskriv de makroskopiske forandringer 
b: nævn de hyppigste udløsende faktorer 
c: nævn én alvorlig akut komplikation 

 
Svar: 
a: pericardiet er mat (modsat normalt glat, blank og spejlende) pga. fibrinbelægninger (let 
afløselige grålig-røde, ikke hvide - modsat fibrose), evt. eksudat 
b: virus; AMI 
c: hjertetamponade (ved hurtigt udviklet eksudat) 
 
 
8. Aterosclerose 

a: beskriv opbygningen af et aterosclerotisk plaque  
b: hvad er forskellen mellem et stabilt og et vulnerabelt plaque? 

 
Svar: 
a: kerne med nekrose og fedtaflejringer, kalk i ældre læsioner, omgivet af 
betændelsesceller og en fibrøs kappe 
b: Et stabilt plaque har en veldefineret fibrøs kappe, i et vulnerabelt plaque er kappen tynd 
(øger risikoen for ruptur og trombose) 
 
 
9. Nævn de 4 vigtige risikofaktorer til aterosklerose  
 
Svar: 

• Hypertension, diabetes, hypercholesterolæmi, rygning 
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10. Hvilke typer af medikamenter kan anvendes til behandling af cytostatika-udløst 
kvalme? 

 
Svar:  
5HT3-receptor antagonister, metoclopramid, antikolinergika, antihistaminika, 
glukokortikoider (neurokinin receptor-blokker, benzodiazepiner). 
 
 
11. Nævn de vigtigste histologiske typer ved lungecancer og angiv hvilken af disse, der vil 
være typisk, når en ikke-ryger får lungecancer.  
 
Svar:  

• Planocellulært karcinom, adenocarcinom, småcellet lungecancer, storcellet lunge- 
cancer. 

• Adenocarcinom.  
 
 
12. Angiv 3 eksempler på tumortyper hvor der i dag anvendes strålebehandling samtidig 
med cytostatisk behandling (konkomitant behandling)? 
 
Svar:  
Cancer cervicis uteri, oesophaguscancer, hoved-hals cancer 
 
  
13. Beskriv symptomer, objektive fund og paraklinik ved hæmodynamisk betydende 
lungeemboli 
 
Svar:  
Dyspnø, tachycardi, hypotension, (respirationssynkrone (pleurale) smerter)  
A-punktur: Lav pO2 trods hyperventilation (lav pCO2) 
Ekg: sinustachycardi, atrieflimren, S1-Q3 (højresidig aksedrejnig), T-taks negativisering 
V1-V3 
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D-dimer: Forhøjet  
Ekkokardiografi: Højresidig dilatation/dysfunktion, pulmonal hypertension 
 
 
14. Kardiovaskulær farmakologi. Nævn hovedindikationer og absolutte og relative 
kontraindikationer for behandling med betablokkere. 
  
Svar:  

• Angina pectoris, (post AMI), kardielle arytmier (atrieflimren), hypertension, 
hjertesvigt med nedsat LVEF, (langt QT-syndrom) 

• Absolutte kontraindikationer: Bradycardi ( AV-blok, sinusknudedysfunktion), 
(spasmeangina), (hypotension), (svært regulerbar diabetes mellitus) 

• Relative kontraindikationer (forsigtighedsregler): obstruktiv lungesygdom/astma, 
Raynauds sygdom, svær kredsløbsinsufficiens  

 
15. Angiv for akut myeloid leukæmi (AML)  
 

a. Incidens og aldersfordeling 
b. De typiske mikroskopiske forandringer i blod og knoglemarv  
c. De hyppigste symptomer  
d. De vigtigste prognostiske faktorer  

 
 
Svar: 
 
a: Ca. 100 pr år, hyppigst hos ældre/midaldrende 
b: I blodet ses myeloblaster. Knoglemarven er hyperplastisk med infiltrater af myeloblaster 
og fortrængning af det normale hæmatopoietiske væv.  
c: Træthed (anæmi), blødningstendens (trombocytopeni), feber og infektioner 
(granulocytopeni) 
d: Vigtige prognostiske faktorer er de cytogenetiske forhold (ekstra point for forekomst af 
myelodysplasi, en dårlig prognostisk indikator). 
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16-18: 
 
16. En 67-årig mand henvender sig til praktiserende læge med tiltagende 
vandladningsproblemer. Han klager over hyppig vandladning, problemer med at kunne nå 
toilettet når vandladningstrangen melder sig, 2-4 natlige vandladninger og slap stråle. 
Hvilke undersøgelser skal den praktiserende læge iværksætte? 
 
Svar: 

• Abdominal palpation inkl. vurdering af om der er retention og vurdering af nyreloger;   
• Rektaleksploration med beskrivelse af prostata 
• Væske-vandladningsskema 
• Symptomscore 

• Urinprøve (Stix (albumin/glucose/nitrit/leucocytter/blod – evt. D+R) 
• Blodprøve (creatinin,  Hvis der ikke er infektion: PSA) 

 
17. Nogle af undersøgelserne kan give mistanke om prostatakræft – Hvilke fund ? 

 
Svar:  

• Rektaleksploration kan ved hård prostata give mistanke om cancer 
• Forhøjet PSA (>4,0 ng/ml)  

 
18. Hvis der rejses mistanke om prostatakræft – hvilke undersøgelser skal der så 
foretages? 
  

Svar:  
Transrektal ultralydscanning (TRUS) af prostata, med true-cut biopsi (6-10 biopsier). 
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19-20: 
 
19. En 55-årig tidligere rask mand indbringes med ambulance i medicinsk modtagelse 
pga. få timers varende trykken i prækordiet og i halsen. Blodtryk 185/100 mmHg. 
EKG: 
 

 
 
 
 
a) Angiv 2 koronar-markører i blodet der skal tages akut? 
 
b) Hvilken behandling skal iværksættes umiddelbart og hvilke observationer skal 
foretages? 
 
Svar:  
 
a) Troponin T, Troponin I, kreatin kinase isoenzym MB (CKMB).  
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b) Medicinsk behandling: Nitroglycerin, lavmolekylært heparin, acetylsalicylsyre, 
clopidogrel, evt. morfica, betablokker og ilt. Observationer: Telemetri samt 
koronarmarkører og EKG minimum 2 gange med ca. 6 timers interval eller/og ved 
tiltagende smerter. Blodtryk.  
 
 
 
20. Der er let forhøjede koronar-markører i blodet. Hvad er diagnosen? 
 
Svar: 
Non-ST elevations myokardieinfarkt (eller akut koronar syndrom). 
 
 
 



Eksamen 8. semester – januar 2007 
 
Eksamen består af 3 hovedopgaver og 20 korte 
spørgsmål. Hver hovedopgave og de 20 korte 
spørgsmål tilsammen har samme vægt i 
bedømmelsen. 
 
Bemærk at nogle korte spørgsmål optræder 
i ”par”. De tæller altså for to spørgsmål 
 
Husk at anvende opgavenummereringen ved 
besvarelsen – det letter bedømmelsen. 
 
Rettelser: 
I opgave 2 er 3 delopgaver faldet ud af 
udgaven der blev udleveret til eksamen.  Det 
medfører at delopgaver 2.5, 2.6 og 2.7  i dette 
sæt med svarene udgår.  Samtidigt vil de 
delopgaver der her kaldes 2.9-2.11 i 
opgavesættet benyttet til eksamen være 
nummereret 2.7-2.9 
 
I Delopgave 4.20 fik studenterne under 
eksamination at vide at der mangler et ”år” 
efter 10 i linie 2 
 



 

 

EKG 1 



EKG 2 



EKG 3 



 



 
 

1. Patient med brystsmerter 
 
Du modtager i skadestuen en 55 årig mand som 
henvender sig med brystsmerter.  En 
sygeplejerske har optaget ”EKG1” 

1.1. Beskriv EKG 

Essentielt – ST-elevations forvægsinfarkt. Om man kalder det iskæmi eller infarkt 
er ikke væsentligt – blot SKAL der stå ST-elevation hvis det kaldes iskæmi. 
 
Gode supplerende emner: Der er regelmæssig sinusrytme. Der er ST elevation i 
I, II og en række præcordialafledninger. Der er tab af R-takker ned 
overforvæggen. 
Hvad der ikke må stå: non ST-elevations infarkt 

1.2. Hvis der ikke er konkurrende sygdomme, hvilken 

behandling vil du umiddelbart foretage. Lad 

tidsperioden dække den første time.  

Essentielt – Nitroglycerin (intravenøst eller sublingualt) og morfin. Intravenøs 
adgang. Magnyl (helst omtalt som tyggetablet). Hvis dette ikke normaliserer ST-
elevationen skal der iværksættes thrombolyse – eller overflytning til invasivt 
center med henblik på akut intervention.  
Skal med: Det er ikke kritisk om man både omtaler thrombolyse eller akut invasiv 
intervention 
Gode supplerende emner: Kontinuerlig overvågning 
Hvad der ikke må stå: Det er centralt at det erkendes at denne situation kræver 
umiddelbar behandling med henblik på at genåbne et kar – andre forslag er 
derfor ikke acceptable. Således skal det trække fra hvis der nævnes utallige 
blodprøver og røntgenbilleder af thorax 



1.3. Der er gået 10 minutter og patienten meddeler at 

han bliver ”dårlig”. I er fortsat i skadestuen og der 

tages endnu et 12-afledningers EKG – ”EKG2”. 

Hvad viser EKG og hvad vil du yderligere undersøge? 

Essentielt – EKG viser ventrikulær takykardi. Der skal tages et blodtryk. A-
punktur/perifer iltmætning er acceptable forslag, men ikke nødvendige 
Hvad der ikke må stå: Andre rytmeforstyrrelser 

1.4. Patienten bliver efter få minutter bevidstløs og 

holder op med at trække vejret. Hvad vil du foretage 

dig?  

Essentielt – DC stød – evt. benævnt jævnstrømsstød. Det er også korrekt at 
foreslå basal genoplivning indtil en defibrillator når frem. 
Hvad der ikke må stå: Antiarytmika som eneste initiativ 

1.5. Efter din behandling vågner patienten kortvarigt op, 

men bliver så atter bevidstløs. EKG apparatet er 

stadigt tilsluttet og du får ”EKG3”. Hvad viser EKG og 

hvad vil du foretage dig. 

Essentielt – EKG viser ventrikelflimren og patienten skal DC stødes 

1.6. Efter behandlingen vågner patienten op – de 

korrekte initiale behandlinger gennemføres og 

patienten indlægges. Du tilkaldes nogle timer senere 

da patienten får svær åndenød. Hvilke overvejelser 

har du og hvilke undersøgelser vil du gennemføre – 

idet den kliniske situation ikke er værre end at du 

kan nå at gennemføre undersøgelser  

Essentielt – 
Overvejelser: Hjerteinsufficiens 



                     
Undersøgelser: Stetoskopi, a-punktur, rtg thorax, blodtryk 
 
Gode supplerende emner: Sjældnere årsager til tilstanden. Intrakardiel ruptur 
(septumdefekt, kalpdestruktion),  
 

1.7. Gennemgå behandlingen af den mest sandsynlige 

mulighed  

Essentielt – Behandling for hjerteinsufficiens. Diuretika intravenøst og/eller nitrat 
(nitroglycerin sublingualt eller som drop, evt. andet nitrat). 
 
Gode supplerende emner: Hvor det er essentielt at der behandles for 
hjerteinsufficiens med diuretika, eller nitrat, så er den perfekte besvarelse en 
behandling som fokuserer på nitrat (og en lille dosis diuretika samt morfin). 
 

1.8. Patienten er nu i rolig fase – hvilke yderligere 

undersøgelser vil du planlægge? Hvad vil du især 

forsøge at finde ud af. 

Essentielt – I det omfang de ikke allerede er nævnt skal der bestemmes 
elektrolytter og foretages ekkokardiografi. Ekkokardiografien udføres først og 
fremmest for at estimere venstre ventrikels funktion. 
 
Gode supplerende emner: At ekkokardiografien også kan anvendes til vurdering 
af klapper. Arbejds-EKG er nødvendigt hvis der initialt er givet thrombolyse, men 
ikke hvis der er valgt akut invasiv behandling. 
 

1.9. Hvilke medicinske behandlinger vil du tilstræbe at 

denne patient gives før udskrivelse 

Essentielt – Vedligeholdelse med diuretika, jfr. hjerteinsufficiens, ACE hæmmer 
eller angiotensin receptorantagonist, magnyl, betablokker – doser er ikke 
essentielle. 
 
Gode supplerende emner: Det er fint hvis der er bekymring omkring dosis af akut 
betablokkerbehandling i anledning af at der er hjerteinsufficiens. Det er rigtigt 
godt hvis der også gives statin rutinemæssigt 
 



1.10. Hvilken rådgivning vil du give patienten i forbindelse 

med udskrivelse for at mindske risikoen for 

fremtidige problemer? 

Essentielt – Tobaksophør 
                 Motion 
                 Varig medicinsk behandling 
                 Kolesterolfattig kost og/eller statinbehandling 
     
 
Gode supplerende emner: Kost der udover at mindste kolesterol er ”hjerterigtigt” 
 



 

2. Hævet testikel 

25 årig mand henvender sig til sin egen læge på grund af hævelse af 
ve.testikel. Har ikke haft andre symptomer, hævelsen er kommet 
gradvist over et par måneder.  
 

2.1. Hvad er din vigtigste diagnostiske overvejelse og 

dine umiddelbare efterfølgende handlinger? 

i. Testiscancer 
ii. Henvise til specialafdeling 
iii. Evt. ultralyd, hvis der tvivl om 

palpationsfundet 
 

2.2. Henvises til urologisk afdeling, hvor der foretages 

orkiektomi. Hvilke undersøgelser og handlinger bør 

foretages inden operationen?  

Måling af tumormarkører 
Tilbud om sæd deponering 

2.3. Gør rede for hvordan stadieinddelingen foretages. 

iv. Objektiv klinisk undersøgelse 
v. Måling af tumormarkørmålinger i serum 
vi. Røntgen eller CT-scanning af thorax, CT-

scanning af abdomen ( evt. CT-scanning af 
cerebrum, hvis patienten er i dårlig 
prognosegruppe) 

2.4. Hvilke tumormarkører er især relevante ved 

testiscancer og hvordan bruges de i klinisk 

sammenhæng?  

vii. Alfafoetoprotein (AFP), humant 



choriongonadotropin (HCG), PLAP og LDH 
viii. ved klassifikation (forhøjet AFP karakteristisk 

for embryonalt karcinom); forhøjet HCG 
(primært ved choriokarcinom); forhøjet LDH 
(ved dissemineret sygdom) 

ix. ved stadieinddeling, mangelfuld 
normalisering efter orkiektomi (tyder på 
resttumor) 

x. ved vurdering af prognose ( høje værdier = 
øget risiko for recidiv) 

xi. ved vurdering af behandlingseffekt og i 
kontrolforløb efter behandling (målelige 
niveauer tyder på restsygdom og dermed 
forringet prognose) 

2.5. Hvilke tumorer er hyppigst i testis, nævn de 

histologiske undertyper, betyder histologien noget 

for prognosen 

1. Germinative tumorer 
2. Seminon; non-seminom (embryonalt 

karcinom, endodermal sinus 
tumor/blommesækstumor, teratom, 
choriokarcinom); blandingsformer 
(seminom plus non-seminom eller 
blanding af forskellige non-
seminomatøse komponenter) 

3. ja, prognosen er bedst for de rene 
seminomer 

 
ekstra point: spermatocytisk seminom (ældre, fredeligt forløb, 
meget sjældent spredning) 
 
 

 

2.6. Samtidig med orkiektomien foretages biopsi fra den 



anden testis. Hvorfor, hvilken læsion leder man 

efter, hvordan ser læsionen ud histologisk 

 
1. øget incidens af testiscancer i den modsidige testikel  
2. intratubulært karcinom/CIS (som er en præmalign tilstand) 
3. tubuli seminiferi viser ophævet spermiogenese og 

proliferation af atypiske/dysplastiske germinal celler med 
forstørrede, hyperkromatiske cellekerner (OBS ikke 
gennembrud af basal membranen) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

2.7. Denne patient havde ikke den unden 2.6. nævnte 

læsion i den modsidige testikel.  Hvad betyder det? 

Sandsynligheden for at få cancer i denne testikel er minimal. Falsk 
negativ undersøgelsesresultat <0.5 %  

 
 

2.8. Tumormarkørerne blev normale efter operationen, 

hvilken behandlingsstrategi lægges så?    

Kontrol med hyppige intervaller de første 1-2 år med måling af 
tumormarkører, røntgen af thorax, klinisk udspørgen og objektiv 
undersøgelse samt CT-scanning af abdomen 3-4 gange årligt de 
første år, derefter med længere intervaller. 
 



2.9. Gør rede for den samlede behandlingsstrategi ved 

testikelkræft.  

xii. Stadium 1 non-seminom: nøje kontrol, se 
svar 7. 

xiii. Stadium 1 seminom: som ovenfor, dog 
tilbydes adjuverende strålebehandling ved 
tumordiameter > 6 cm. 

xiv. Stadium 2 seminom, retroperitoneal 
lymfeknude metastase < 5 cm: 
strålebehandling. 

xv. Alle andre: kombinationskemoterapi, baseret 
på cisplatin, etoposid og bleomycin. 

2.10. Nævn mindst 3 mulige langtidsbivirkninger efter 

kemoterapi af testikelkræftpatienter.   

xvi. Nedsat hørelse 
xvii. Perifer neuropati 
xviii. Nedsat fertilitet 
xix. Forhøjet blodtryk 

 

2.11. Nævn mindst 3 lokalisationer for germinative 

tumorer udover testiklerne. 

xx. Ovarier 
xxi. Retroperitonuem 
xxii. Mediastinum 
xxiii. Corpus pineale 

 
 



 

3. Knude på halsen 
 
27 årig mand henvender sig til læge, da han 
gennem nogle uger har bemærket en nu 2 cm i 
diameter stor knude på højre side af halsen. Har 
i et par mdr. følt sig træt og uoplagt. Tidligere 
rask. 

 

3.1. Hvilke tilstande vil du primært overveje og hvilke 

anamnestiske forhold vil du især søge belyst. 

 
Tilstande: infektion, malign tumor – lymfom/metastase, benign tumor, reaktive 
ikke infektiøse tilstande 
Anamnese: ekspositioner herunder rejseamannese, sexual vaner, dyrekontakter, 
feber, vægttab, nattesved, smerter i hals, kæbe, led  
 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren  
 
Diagnose: infektion: Bakterielle: streptokok, fusiforme. Virale  HIV, EBV, CMV. 
Protozoer: Toxoplasmose,  Malign tumor – lymfom/metastase (alderen taget i 
betragtning -især Hodgkin lymfom, metastase fra testistumor). 
Benign tumor: lipom,  
Reaktive: ikke infektiøse tilstande: sarkoidose,  rheumatoid artrit, Castleman, 
Rosai-Dorfman 
 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 

3.2. Hvilke forhold vil du især lægge vægt på ved den 

objektive undersøgelse 

 
 
Er knuden øm, er den fast eller blød, er den forskydelig i forhold til hud og 
underliggende væv? Er der forstørrede lymfeknuder i andre regioner?, tegn på 
infektion regionalt, dvs mund, tænder, svælg, ører, regionale sygdomme i 
hud/hovedbund, halsvenestase, hepato-splenomegali, testis? 



Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren, 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 

3.3. Hvilke undersøgelser vil du primært ordinere 

 
Temperatur, podning fra mund og svælg, Hb, Leukocyt-+ differentialtælling, 
Trombocyttal, CRP, Alat, Bas. fosfataser, LDH, Creatinin, urat 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
 
EBV, CMV, HIV, Toxoplasmose serologi, IgG, A, M, samt M-komponent, HCG, 
alfa-1 foetoprotein 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 

3.4. Patienten kommer til kontrol efter 3 uger. 

Lymfeknuden på højre side af halsen er uændret, og 

der er tilkommet en 1 cm stor, fast lymfeknude på 

venstre side af halsen. Patienten er tiltagende træt 

og bliver mere forpustet end tidligere ved fysisk 

anstrengelse  

 

De prøver, du har tidligere ordinerede er normale, 

fraset let eosinofili og CRP forhøjelse. For at komme 

diagnosen nærmere ordinerer du lymfeknudebiopsi. 

Histologisk undersøgelse viser Hodgkin lymfom. 

 

Hvad er Hodgkin lymfom, hvad kendetegner 

sygdommen histologisk, hvilke undertyper skelner 

man mellem.  

 
Hodgkin lymfom er en malign lymfoproliferativ sygdom.  
Histologisk ses et blandet infiltrat bestående af de maligne celler- Hodgkin celler 
(Reed Sternberg celler) - sammen med et godartet/reaktivt betændelsesinfiltrat 



med små lymfocytter, neutrofile og eosionfile granulocytter, makrofager. Fibrose 
ses ved nogle undertyper.  
 
De vigtigste histologiske undertyper er: nodulær sclerose, mixed cellularity, 
lymphocyte predominance. 
 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
 
Hodgkin celler er malignt transformerede B-lymfocytter. Man skelner mellem 
forskellige former: klassiske Hodgkin celler med en eller flere lyse cellekerner 
med tydelige nukleoler og Popcorn celler med loberede cellekerner med 
mindre/mere diskrete nucleoler. Popcorn celler er især karakteristiske for 
lymphocyte predominance.  
 
De vigtigste undertyper er klassisk Hodgkin (med undertyperne nodulær 
sclerose, mixed cellularity, lymfocyt-rig klassisk Hodgkin og lymphocyte 
depletion) og lymphocyte predominance, som hyppigst er nodulær, sjældnere 
diffus.  
Denne opdeling er bl.a. begrundet af kliniske forskelle mellem lymphocyte 
predominance og klassisk Hodgkin, f.eks. er lymphocyte predominance hyppigere 
limiteret og har en bedre prognose end de andre subtyper. Endvidere er der 
fænotypiske forskelle mellem popcorn celler og klassiske Hodgkin celler (popcorn 
celler: CD20+, EMA+; klassiske Hodgkin celler: CD30+, CD15+) 
 
 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
 

3.5. Hvad er incidens, køn og aldersfordeling for Hodgkin 

lymfom (i DK). 

Hvilke lymfeknuderegioner er hyppigst afficerede. 

 
125/år i DK, bimodal med top hos yngre og midaldrende, hyppigere hos mænd 
end kvinder. 
 
Lymfeknuder på hals og i mediastinum 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 



3.6. Hodgkin lymfom inddeles i forskellige stadier efter 

sygdomsudbredningen på diagnosetidspunktet, 

hvilke ? 

 
 
Stadium I-IV 
I forstørrede lymfeknuder i een region; II forstørrede lymfeknuder i flere 
regioner, men samme side af diagphragma; III forstørrede lymfeknuder på 
begge sider af diagphramma; IV spredning til andre organer e.g. lever, 
knoglemarv.  
Hvert stadium opdeles yderligere i A (ingen almensymptomer) og B (plus 
almensymptomer, dvs feber (>38°C), vægttab (>10% over ½ år), nattesved) 
 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 

3.7. Hvilke undersøgelser skal gennemføres for at 

bestemme sygdomsudbredningen. 

 
 
ØNH undersøgelse med fiber bronchoskopi, CT-scanning af thorax og abdomen, 
knoglemarvsundersøgelse. 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren  
 
Leverbiopsi kun ved stadium I og II, hvis der er mistanke om leveraffektion i 
form af forhøjet bas fosfatase, eller hvis billeddiagnostik giver mistanke om 
leveraffektion. 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 

3.8. Hvordan er prognosen for Hodgkin lymfom? 

Hvorledes behandles patienterne? 

 
 
 
 
Prognosen afhænger især af stadiet på diagnose tidspunktet, god ved limiteret 
sygdom uden almensymptomer (5 års overlevelse 80-90%) ringere med ved 
mere avanceret sygdom (5 års overlevelse 40-50%)   



 
Behandling  Klassisk Hodgkin: Ved stadium I og IIA kombination of kemoterapi 
(ABVD) og lokaliseret strålebehandling, Ved stadium IIB og højere, alene 
kemopterapi (dog suppleret med strålebehandling mod evt resttumor) 
Gode supplerende emner:  
 
Ved nodulær lymphocyte predominance stadium I og IIA uden stor tumor, alene 
strålebehandling. Hvis stor tumor da MOPP/ABV samt stråle behandling. Stadium 
IIB og højere MOPP/ABV (dog suppleret med stråleterapi mod evt resttumor. 
 
Ved tilbagefald efter behandling udføres højdosis kemoterapi med autolog 
stamcelletransplantation. 
 
Den histologiske undertype har også en vis betydning, prognosen er bedre ved 
lymphocyte predominance end ved de øvrige undertyper 
 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 

3.9. Maligne lymfoproliferative sygdomme inddeles i 3 

store grupper og i en lang række undertyper.  

Hodgkin lymfom er een af de 3 grupper. Hvad kaldes 

de 2 andre hovedgrupper? 

Hvilke 4 undertyper er hyppigst i DK og andre 

vestlige lande? 

Hvilke undertyper ses især hos børn og unge? 

 
 
 
B-celle neoplasier og T-celle neoplasier 
 
De hyppigste lymfomer i vestlige lande er B-celle neoplasierne. De 4 hyppigste er 
kronisk lymfatisk leukæmi/småcellet lymfocytært lymfom, follikulært lymfom, 
diffust storcellet B-celle lymfom og myelomatose 
 
Hyppigst hos børn og unge er Hodgkin lymfom, akut lymfoblastær 
leukæmi/lymfoblast lymfom, diffust storcellet B-celle lymfom 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
 
Hyppige hos børn og unge udover ovennævnte: Burkitt lymfom, storcellet 



anaplastisk T-celle lymfom 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 

3.10. Beskriv kort de vigtigste histologiske karakteristika 

for de 4 ovenfor anførte hyppigste lymfoproliferative 

sygdomme 

 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
 
Kronisk lymfatisk leukæmi: diffus infiltration af små lymfocytter, regelmæssige 
cellekerner, sparsomt cytoplasma 
Follikulært lymfom: follikulære infiltrater bestående af en blanding af store celler 
(centroblaster) og små celler (centrocytter) 
Diffust storcellet B-celle lymfom: diffus infiltration af store lymfocytter 
Myelomatose : infiltration af atypiske plasmaceller (atypiske vil sige at 
cellekernerne ofte er forstørrede, nucleoleholdige) 
 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
 
Follikulært lymfom graderes (I-III) afhængig af mængden af store celler (størst i 
grad III), graderingen har betydning for prognosen (dårligst i grad III) 
 
Diffust storcellet B-celle lymfom er en heterogen gruppe, forskellige prognostiske 
undertyper kan påvises ved fænotypisk/genotypisk undersøgelse, f.eks. er 
overekspression af anti-apoptose proteiner som bcl-2 og inaktivering af 
tumorsuppressor gener som p53 dårligere prognostiske indikatorer. Forskellige 
prognostiske grupper kan også adskilles ved global ekspressionsprofilering på 
mRNA niveau.  
 
De atypiske plasmaceller ved myelomatose er monoklonale med let kæde 
restriktion, dvs positive for enten kappa eller lambda 
 
 



 

4. Korte Spørgsmål 

 

4.1. Hvad forstås ved interne hæmorroider, og hvad 

disponerer til dem. 

 
Definition: forstørrelse og displacering af de normalt forekommende lukkepuder 
ovenfor linea dentata, med hæmmet afløb fra plexus hæmorrhoidalis interna til 
følge. 
 
Dispositioner: Øget tryk i analkanalen 
Fixationen af slimhinden til interne sphinter (Parks ligament) bliver løs med       
alderen. (fra 30 års alder)                  
Graviditet 
 

 
 
 

4.2. Hvordan inddeles interne hæmorroider, og hvad er 

symptomerne 

 
Inddeling: gr. 1 kun synlige i anoskopet 
          Gr 2 prolaberer ved pressen men reponeres spontant 
          Gr 3 prolaberer og skal reponeres manuelt 
          Gr 4 irreponible 
 
Symptomer 
         blødning 
         Prolaps 
         Udflåd (soiling) 
         Puritus 
 

 
 
 
 
 



4.3. Hvilke undersøgelser vil du foreslå hos en patient 

med frisk blod pr rectum 

 
Svar: expl. Rectalis 
         Anoskopi 
         sigmoideoskopi 
          

 
 
 
 
  
4.4. Redegør for de psykiske reaktioner, der kan opstå i 

efterforløbet på en krisereaktion efter et livstruende overfald 

på arbejdet. 

Skal med: Posttraumatisk stresstilstand (Post Traumatic Stress disorder, PTSD). 
Tilbagevendende episoder med genoplevelse af overfaldet (flash-backs) eller 
stærkt ubehag ved omstændigheder, der minder om overfaldet.Drømme eller 
mareridt. Trækker sig fra socialt samvær, forstemthed, forsøger at undgå 
aktivitet og situationer, som kan minde om traumet. Tendens til at fare sammen. 
Reaktionen skal optræde inden for 6 måneder efter overfaldet. 
Gode supplerende emner: At der udover ovennævnte kan være helt eller delvis 
amnesi for overfaldet vedvarende symptomer i form af søvnbesvær, irritabilitet 
eller vredesudbrud, koncentrationsbesvær, og hypervigilitet. 
Hvad der ikke må stå: Udbrændthed 
 
 



4.5. Hvorledes vil du udrede om en bager har en 

erhvervsbetinget astma? 

 
Skal med: Anamnese, dvs. udspørge om astma symptomerne og om disse er 
relateret til arbejdet. 
Gentagne målinger af lungefunktionen (spirometri, Peak Flow) med sikkert 
påviselig ændringer i relation til arbejdet. 
Prik test eller RAST test med standard panel og relevante erhvervsallergener – 
mel og bagefremmende enzymer. 
 

 
Gode supplerende emner: At astma diagnosen stilles ved en sikker ændring af 
FEV1 (� 15 %) eller peak flow (� 20 %) ved lungefunktions måling efter 
reversibilitets test, efter behandling, ved døgn eller ugevariation. At 
arbejdsrelationen i lungefunktionsmålingerne er tydeligt arbejdsrelateret, 
eventuelt som en to faset eller forsinket  reaktion. 
At erhvervs allergenerne  hvede, rug, havre og soja mel og enzymerne alfa-
amylase og amyloglukosidase nævnes. Hvis lagermide og kakerlak nævnes er 
det fint 
 
 
 
 

4.6. og 

4.7. Kronisk inflammatorisk tarmsygdom er årsag til 

kroniske diarésygdomme i Danmark. Symptomerne 

og prognosen er direkte korreleret til de patologiske 

forandringer i tarmvævet. 

1) Nævn de forskellige typer kronisk inflammatorisk tarmsygdom. 
2) Beskriv de væsentligste makroskopiske og mikroskopiske forandringer ved 

disse sygdomme. 
3) Oprids de histologiske forskelle mellem disse sygdomme. 
4) Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem sygdommene? 

Skal med:  
1) Colitis ulcerosa og Crohns sygdom. 
2) Makroskopi: Colitis ulcerosa: ødem, granulær tegning i slimhinden, 

vulnerabilitet, ulcerationer, kun i colon. Crohn: som ved colitis ulcerosa, 



men tillige brostensbelægning (cobble stone-relief) og fibrose (stenose). 
Affektion af alle afsnit i fordøjelseskanalen, dog hyppigst terminale ileum 
og colon. Mikroskopi: Colitis ulcerosa: inflammation i mucosa og evt. 
submucosa, kryptitis, kryptabscesser, ulceration. Crohn: som ved colitis 
ulcerosa, men transmural, tillige ikke-nekrotiserende granulomer og 
fibrose. 

3) Granulomer, inflammationens dybde (mucosa/submucosa vs. transmural). 
4) Både behandling og prognose er forskellig. Specielt den kirurgiske 

behandling varierer, idet colektomi ved colitis ulcerosa helbreder 
patienterne, mens Crohn kan recidivere i andre tarmafsnit. 

Gode supplerende emner:  
1) Mikroskopisk colitis (kollagen colitis, lymfocytær colitis) 
2) Udvikling af toksisk megacolon ved colitis ulcerosa. At inflammationen ved 

fulminant pancolitis kan være transmural. At granulomer kan ses ved 
andre tilstande, fx infektioner (specielt TB og Yersinia) og som 
fremmedlegemereaktion (bl.a. ved kryptdestruktion efter 
kryptabscedering). Fat wrapping og fistler ved Crohn.  

3) Fissurerende ulcera (Crohn) 
4) Tarmresektionerne skal ved Crohns sygdom være så minimale som muligt 

for at undgå korttarmssyndrom. Udførsel af pouch efter total kolektomi er 
kontraindiceret ved Crohns sygdom pga. risiko for recidiv i pouchen. 

Hvad der ikke må stå: At kronisk forløbende tarminfektioner går ind under 
sygdomskategorien. At Crohns sygdom kan helbredes ved colektomi. 
 

4.8. og 

4.9. Angiv med stofnavne-eksempler 

lægemiddelstofgrupper, der påvirker tarmpassagen, 

samt disses virkning og virkningsmekanisme. 

 
 
(1) Stoffer med regulerende virkning på mave-tarmkanalens motilitet 
(=Peristaltikfremmende midler). Et eksempel herpå er metoklopramid, der øger 
tarmmotiliteten og ventrikeltømningen via en direkte prokinetisk effekt i tarmen. 
(2) Laksantia øger også tarmpassagen og kan inddeles i 3 grupper: a) irriterende 
laksantia herunder bisacodyl, virker peristaltikfremmende ved en direkte 
stimulerende effekt på mukosa. b) Osmotisk virkende/rumopfyldende laksantia 
herunder laktulose og magnesiumoxid virker ved at holde på vand i lumen 
hvorved faeces-volumen øges og sekundært stimulerer peristaltikken. c) 
blødgørende laksantia øger også tarmmotilitet ved en direkte blødgørende effekt. 
(3) Obstipantia nedsætter tarmmotiliteten og hæmmer derved diarré. Som 



stofnavne kan nævnes loperamid og opium, der ligesom andre opioider hæmmer 
tarmmotiliteten ved en direkte opioideffekt i mavetarmkanalen (enteriske 
nervesystem) i form af øget tonus og dermed ophævet peristaltik.  

 
GODE SUPPLERENDE EMNER: Man kunne også nævne spasmolytika som en 
stofgruppe, der hæmmer spasmer i mavetarmkanalen via antimuskarine 
effekter, der medfører hæmmet parasympatisk aktivitet.  
Metoklopramid virker prokinetisk i mavetarmkanalen sandsynligvis ved at øge 
acetylcholin-sekretionen (parasympatomimetisk stimulation) via stimulation af 
5HT4 receptorer.  
Domperidon har samme prokinetisk effekt som metoklopramid, men krydser 
ikke blodhjernebarrieren i nævneværdig grad og har derfor mindre risiko for 
parkinsonistiske bivirkninger og hyperprolaktinæmi.  
Loperamid har den fordel, at det ikke krydser blodhjernebarrieren i 
nævneværdig grad og derfor ikke giver risiko for eufori og afhængighed modsat 
andre opioider. 

 
HVAD DER IKKE MÅ STÅ: At opioider giver øget motilitet. At laksantia hæmmer 
tarmmotilitet. 
 

 

4.10. og 

4.11. Angiv med stofnavne-eksempler 

lægemiddelstofgrupper, der anvendes i 

ulcusbehandling, samt disses virkning og 

virkningsmekanisme. 

Det er tilstrækkeligt at nævne grupperne nedenfor og et eksempel fra hver 
gruppe 
 
 
(1) Syreneutraliserende terapi: a) protonpumpehæmmere fx. omeprazol, der 
virker ved at hæmme protonpumpens sekretion af H+ i parietalcellerne i 
ventriklen (ved kovalent at modficere en cystein i transportmolekylet). b) H2 
histaminantagonister herunder cimetidin og ranitidin hæmmer syreproduktionen 
ved at blokere histamins stimulerende effekt på syreproduktion via H2 
receptorer på parietalcellerne. c) antacida som fx. aluminiumhydroxid, 
magnesiumoxid kan kun i begrænset omfang hele ulcus, men kan anvendes 
med lindrende effekt som kortvarig neutralisering af mavesyren. (2) 
Slimhindebeskyttende terapi: a) sukralfat fremmer sårheling ved en kompleks 



mekanisme via beskyttelse af mukosa i tarmen. b) misoprostol er en 
prostaglandinanalog (af PGE1), som hæmmer ventriklens HCl-produktion via 
direkte effekt på parietalceller. Stoffet modvirker fx. NSAID-induceret ulcus. (3) 
Antibiotisk behandling af Helicobacter pylori infektion. Som eradikationsterapi 
anvendes triple-terapi med 2 antibiotika og en protonpumpehæmmer eller H2-
antagonist.  
 
GODE SUPPLERENDE EMNER: Man kunne også nævne at anticholinerge stoffer 
hæmmer syreproduktion i ventriklen via muskarine receptorer på histaminsecernerende 
celler og parietalceller og derved også har en vist effekt på ulcus, som dog ikke 
anvendes mere klinisk.  
Det kunne også nævnes at der som antibiotika ved triple-terapi typisk anvendes 
amoxicilin og metronidazol. Amoxicillin hæmmer bakterievækst som andre 
penicilliner ved at bakteriers produktion af mukopolysakkarid og dermed ødelægger 
bakteriers cellevæg. Metronidazol virker formentlig via hæmning af 
nukleinsyresyntesen i bakterier. 
 
HVAD DER IKKE MÅ STÅ: At H1-antagonister anvendes til behandling af ulcus.  
 

 
 

4.12. Nævn de vigtigste symptomer, kliniske fund samt 

behandlingen ved en sten placeret i ureter.  

Svar - symptomer:  
Hurtigt indsættende,  meget kraftige næsten konstante smerter i lænden eller 
flanken.  Hæmaturi og evt. feber. 
 
Supplerende svar der øger karakteren:  
Ved stenlokalisation i øvre del af ureter vil smerterne evt. have udstråling til 
abdomens forside. Ved stenlokalisation i nedre del af ureter vil smerterne ofte 
have udstråling mod ingven og skrotum/labia. 
 
Svar der trækker ned:  
Ingen smerter.  
 
Svar - kliniske  fund:   
 
Patienten vil ofte findes svært forpint og urolig.  
 
Ømhed i nyrelogen og flanken 
 
Supplerende svar der øger karakteren:  



Patienter med stenanfald er meget urolige og bevæger sig rundt i håb om, at 
finde en kropsstilling der kan lette smerterne (i modsætning til patienten med 
intraperitoneal lidelse, der vil ligge stille i sengen) 
 
Svar - behandling:  
Det akutte smerteanfald skal behandles med umiddelbar smertelindring (stærke 
analgetika). 
Ved små sten (< 5mm) kan man afvente spontan stenpassage. 
Endoskopisk stenfjernelse. 
 
Supplerende svar der øger karakteren:  
Den bedste måde at kontrollere en obstruktions indvirkning på nyren er ved 
renografi. 
Umiddelbar stenfjernelse eller perkutan nefrostomi bør foretages, hvis der er 
tale om total obstruktion af ureter. 
Ekstrakorporal shockbølgelitotripsi (ESWL) anvendes nogle steder til behandling 
af ureterste.n 
 

 
 

4.13. OG 

4.14. Nævn de vigtigste årsager samt 

behandlingsmuligheder ved erektil dysfunktion. 

Svar - årsager: 
Vaskulære  (arteriosklerose) 
Neurogene (diabetes mellitus, rygmarvsskader, skader efter bækkenkirurgi) 
Anatomiske forandringer (medfødte anomalier)  
Psykogene 
 
Supplerende svar der øger karakteren 
Peyronies sygdom  
Forstyrrelser i sexhormoner 
Medicin-induceret 
Livsstilsfaktorer (alkohol og rygning)  
 
Svar - behandling:  
 
Farmakologisk 
 PDE-5-hæmmere (PDE=phosphodiesterase) 
 Injektionsterapi med prostaglandin 
 



Penisproteser 
 
Seksualterapi 
 
Supplerende svar der øger karakteren: 
Intraurethral applikation af prostaglandin. 
Ved Peyronies sygdom kan foretages krummerikoperation (Plicatura tunica 
albugineae) 
Ved venøs insufficiens foretages i sjældne tilfælde veneligering. 
 

 
 
 
 

4.15. 65 årig mand henvist pga træthed og 

abdominalsmerter. Objektiv undersøgelse viser 

massiv splenomegali. Ingen rejseanamnese. 

1. Nævn mindst 3 årsager til splenomegali 
2. Hvilke diagnoser vil man især overveje hos den aktuelle patient 
3. Hvorledes vil du komme diagnosen nærmere 

Skal med: 
1. infektion (malaria, EBV), stase (akut og kronisk), neoplasi (især tumorer 

indenfor det hæmatopoietiske system). 
2. CML, myelofibrose 
3. Blod og knoglemarvs undersøgelse til histologi og cytogenetik 

Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
 
andre årsager til miltforstørrelse, e.g. hæmolyse, amyloidose, Gaucher, 
hårcelleleukæmi, prolymfocytleukæmi, splenisk marginal zone lymfom, portal 
hypertension som årsag til kronisk stase 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
 
 
 
 
 



4.16. Kort spørgsmål – En 25 kvinde indlægges med feber 

og blodige diarreer. Patienten er netop hjemvendt 

fra en rygsækrejse til Indien. Du mistænker, at 

infektionen er forårsaget af en protozo. 

A) Hvilken undersøgelse vil du iværksætte for at bekræfte diagnosen? 
B) Hvilken parasitær infektion er den mest sandsynlige årsag til patientens 
symptomer 
C) Hvilket parasitstadie har smittet patienten og hvilken forårsager symptomerne 
D) Hvorledes skal patienten behandles 
E) Hvad er den mest almindelige ekstra intestinale komplikation ved denne 
infektion 

Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
A) Undersøgelse af fæces for orm, cyster og æg (fæces mikroskopi) 
B) Entamoeba histolytica 
C) Smittet af cyster, symptomerne forårsages af trofozoitter 
D) Metronidazol (evt. tillades besvarelsen medikamentalt) 
E) Amøbe levercelle nekrose eller absces 

Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
 
A) mikroskopi af varm fæces, undersøgelse for tilstedeværelse af anti-amøbe IgG 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
 
 
 

4.17. Forklar hvad der menes med randomisering i 

forbindelse med kliniske forsøg og hvad formålet 

med randomisering er  

Skal med: Randomisering er en tilfældig fordeling af patienter i de forskellige 
behandlingsgrupper foretaget ved en eller anden form for lodtrækning 
Formålet er at sikre at de to grupper ligner hinanden mest muligt. Randomisering 
er det vigtigste bias-forebyggende middel 
Gode supplerende emner: Hvis antallet af patienter i grupperne er lille, kan 
fordelingen blive skæv, men jo større grupperne er jo mere vil forskelle mellem 
dem, både hvad angår kendte og ukendte faktorer blive udjævnet. Skjult 
allokering, hvor lægen ikke har mulighed for at afsløre koden før patienten er 
endegyldigt inkluderet i forsøget forhindrer at lægen bevidst eller ubevidst bryder 
den tilfældige fordeling.   



Hvad der ikke må stå: Hvis det foreslås at fordele patienter efter fødselsdato, 
indlæggelsesdato eller lignende bør det trække ned. 
 
 

4.18. Anfør begrundelsen for at patienter skal give 

informeret samtykke til deltagelse i forsøg og nævn 

de forhold der bør gøres rede for i en 

informationsskrivelse  

Skal med: Det informerede samtykke er nødvendigt, fordi det primære formål 
med et forsøg ikke er at gavne de patienter, der deltager, men derimod at gavne 
fremtidige patienter. Det at deltage i forsøg er således en altruistisk handling 
som den enkelte patient på et informeret grundlag må tage stilling til om han 
eller hun vil foretage. Informationsskrivelsen skal klart gøre rede for forsøgets 
formål, metode, forventede udbytte, mulige risici og eventuelt ubehag.  
Gode supplerende emner: En besvarelse der har alt det anførte med er bedre 
end middel. Hvis det yderligere diskuteres at informationsskrivelser kan blive så 
lange og detaljerede, at det modarbejder formålet, bør det trække yderligere op. 
Hvad der ikke må stå: Det må ikke anføres at manglende information er udtryk 
for paternalisme, idet paternalisme indebærer, at der handles med henblik på at 
gavne den, der udøves paternalisme overfor.  
 

4.19. Du vil gerne lave et studie af betydningen af alkohol 

for risikoen for død af hjertesygdom, og har hørt at 

det er vigtigt at undgå confounding.  

Nævn mindst 5 vigtige potentielle confoundere, og 

forklar herunder hvad confounding er. 

Potentielle confoundere er: køn, alder, rygning, blodtryk, overvægt, fysisk 
aktivitet, kost-indtag, serum kolesterol, diabetes. [5 nævnes, hvis flere nævnes 
giver det ekstra] 
 
Disse variable er risiko-faktorer for hjertedød. Og hvis de der er eksponerede for 
alkohol og de der ikke er, er forskellige mht disse faktorer, så bliver estimatet af 
alkohol-hjertedød sammenhængen confounded. Dvs, estimatet bliver forkert, 
fordi sammenhængen iblandes effekten af disse andre risikofaktorer. 
 



 

4.20. I MONICA studiet indgik data fra 38 forskellige 

populationer indsamlet over ca 10. Hver population 

bidrog med data på den gennemsnitlige årlige 

ændring i coronary heart event rate og risk score (et 

samlet mål for risikofaktorer: rygning, bloodtryk, 

kolesterol og body mass index). Sammenhængen 

mellem disse to mål blev undersøgt og fundet at 

være liniær.  

 

Forklar hvad man kalder det undersøgelsesdesign 

som blev anvendt ved denne analyse, samt hvad 

konklusionen på undersøgelse var. 

Når data fra grupper og ikke individer anvendes, så taler man om et økologisk 
studie [correlational study kan også godtages]. Undersøgelsen viste, at langt de 
fleste populationer havde en fald i event rate og i risk score over tid. Og at  
der var en positiv lineær sammenhæng mellem ændring i event rate og ændring 
i risk score. Imidlertid fandt man at event rate var nedsat, selv hvis der ikke 
havde været en uændret risk score. Det tyder på at der har været en gunstig 
udvikling i risikofaktorer, som ikke var med i risk score. 
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Eksamensvejledning 
Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen er i 
overensstemmelse med fagets terminologi. 
 
Praktiske forhold 
Elektricitet (lysnet, elementer) stilles ikke til disposition. 
Millimeterpapir udleveres efter anmodning. 
 
Du skal besvare alle opgaver og alle underspørgsmål. 
Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 
 
Tilladte hjælpemidler 
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk regnemaskine. 
Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med indlagte formler og oplysninger, der 
bruges i undervisningen.  
 
 
 

MED RETTEVEJLEDNING 
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Opgave 01 
 
Arbejdsmedicin  
 
Et entreprenørfirma får til opgave at renovere Langebro i København. Langebro er en 

ældre stålbro, som sidst er overfladebehandlet i 1967. Broens stålkonstruktioner blev 

dengang grundet med blymønje og efterbehandlet med oliemaling i flere lag. Renoverings-

opgaven, som forventes at vare i 12 måneder, består af 3 dele:  

 Afrensning af rust  

 Sandblæsning af rust og gammel maling 

 Maling med oliebaseret grunder og en epoxybaseret 2-komponentmaling  

 

Entreprenøren anmoder en arbejdsmiljørådgiver om at foretage en risikovurdering af 

arbejdet med henblik på at kunne foretage relevante forebyggende foranstaltninger.  

 

 

1. 
Beskriv kortfattet de fire trin, der indgår i en risikovurdering. 

 Trin 1. Afklaring af potentielt sundhedsskadelige eksponeringer.  

o a) Hvilke giftstoffer findes i de anvendte produkter, og hvilke andre 

risikofaktorer indebærer arbejdet? 

o b) Hvilke sundhedsskadelige virkninger kan disse eksponeringer 

tænkes at give? 

 Trin 2. Dosis-respons sammenhæng. Det afklares, om der foreligger data 

vedrørende dosis-respons 

 Trin 3. Eksponeringskarakteristik. De faktiske 

eksponeringsomstændigheder, eksponeringsvej og det skønnede 

eksponeringsniveau beskrives og analyseres 

 Trin 4. Samlet risikoanalyse på basis af de foregående 3 trin med vurdering 

af den konkrete sygdomsrisiko 

 

 

Til afrensning af rust benyttes en håndholdt tryklufts-nålehammer. Det er et værktøj, der 

minder om en tung slagboremaskine. Opgaven udføres af tre specialarbejdere i løbet af 9 

måneder.  
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Sandblæsning foregår med kvartssand i et højtryksdrevet sandblæseapparat. Et sjak på 

tre mand udfører opgaven, som forventes at vare i alt 1 måned.  

 

Til ny overfladebehandling bruges først en oliebaseret alkydgrunder og derefter en 

epoxybaseret 2-komponentmaling bestående af epoxyharpiks og hærder. Både grunder og 

epoxymaling påføres med sprøjte. Et malersjak på tre mand udfører opgaven, som varer i 

alt 3 måneder. 

 

 

2. 
Hvilke potentielt skadelige arbejdsmiljøpåvirkninger medfører henholdsvis afrensning, 

sandblæsning og overfladebehandling? Begrund kortfattet dit svar.  

 Afrensning. Støj og hånd-arm vibrationer ved anvendelse af trykluft-dreven 

lufthammer og frigørelse af rustflager, der kan give øjenskade 

 Sandblæsning. Massiv luftbåren udsættelse for uorganisk bly- og 

kvartsholdigt støv samt støj fra sandblæsningen 

 Sprøjtemaling. Hud og luftvejsudsættelse for epoxyforbindelser og 

organiske opløsningsmidler (mineralsk terpentin)  

 

 

3. 
Hvilke arbejdsbetingede sygdomme er der risiko for at udvikle på kort sigt (i løbet af 3-12 

måneder)?  

 Forbigående hoste og opspyt (sandblæsning)  

 Toksisk pneumonitis kan ses som følge af massiv udsættelse for støv  

 Akut let blyforgiftning som følge af udsættelse for blymønje-støv 

 Allergisk og/eller toksisk kontakteksem samt asthma bronchiale og rhinitis 

(epoxyforbindelser) 

 Øjenskade (rustbankning)  

 

 

4. 
Hvilke arbejdsbetingede sygdomme er der risiko for at udvikle på længere sigt, såfremt det 

forudsættes, at de anførte påvirkninger vedvarer gennem flere år?  
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 Hvide fingre og karpaltunnelsyndrom (hånd-arm-vibrationssyndrom) som 

følge af mangeårig udsættelse for vibrerende håndværktøj (i 

accelerationsgruppe II og III) 

 Perceptiv hørenedsættelse som følge af udsættelse for støj 

 KOL og silikose ved lang tids udsættelse for kvartsstøv uden beskyttelse 

 Allergisk og irritativ kontakteksem ved hudkontakt med epoxyforbindelser 

 Toksisk encephalopati (udsættelse for organiske opløsningsmidler i høje 

koncentrationer over længere perioder uden tilstrækkelig beskyttelse) 

 Kronisk blyforgiftning 

 

 

5. 
Hvordan kan man beskytte de ansatte? Beskriv de principielle muligheder og eksemplificer 

disse med forholdsregler, som er relevante i forbindelse med renovering af Langebro. 

 Erstatte farlige arbejdsprocesser/produkter med mindre farlige – 

eksempelvis kan bly og epoxy erstattes med mindre farlige alternativer samt 

erstatte kvartsand med andet materiale (f.eks. stålkugler, ikke nævnt i 

lærebog) 

 Bruge værktøj med mindst muligt vibrationsniveau 

 Brug af mærkningsbestemmelserne; R-sætninger og S-sætninger 

 Fjerne luftbårne forureningskomponenter ved kilden – eksempelvis ved 

lokal udsug på håndværktøj 

 Anvendelse af personlige værnemidler så som arbejdshandsker for at 

forhindre hudkontakt med maling og epoxy, friskluftforsynet åndedrætsværn 

eller i kortere tidsperioder kulfilter-maske for at beskytte mod luftbåren støv, 

sikkerhedssko for at beskytte mod kvæstelser ved faldende genstande, 

høreværn for at beskytte mod støjbetinget hørenedsættelse ved brug af 

larmende håndværktøj og ved sandblæsning 

 De personer, der arbejder med epoxy, skal have gennemgået en 

uddannelse, så de ved hvilke risici, der er ved arbejde med epoxy, og 

hvordan man beskytter sig 

 

 

6. 
Anfør kort hvad der forstås ved biologisk monitorering? 
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 Ved biologisk monitorering følges koncentrationen af toksiske stoffer, deres 

metabolitter eller deres subkliniske specifikke effekter i biologiske medier 

såsom blod, urin, udåndingsluft, modermælk 

 Biologisk monitorering giver et samlet mål for eksponeringen og tager 

hensyn til forskellige optagelsesveje og individuelle forhold såsom 

beskyttelses foranstaltninger og adfærd samt individuelle forskelle i 

optagelse, fordeling metabolisering og udskillelse 

 

 

7. 
Er biologisk monitorering relevant ved det anførte arbejde?  

 Det er relevant at følge udsættelsen/eksponeringen for bly  

 

 

8. 
Angiv hvad der forstås ved helbredsovervågning og begrund svaret. 

 Ved helbredsovervågning forstås overvågning af arbejdstagernes 

helbredstilstand ved kontinuerlige procedurer i form af biologisk 

monitorering, screening eller epidemiologisk monitorering 

 Helbredsovervågning anvendes ved længerevarende arbejde, hvor 

forebyggende foranstaltninger vurderes at være ikke-tilstrækkelige 

 

 
9. 
Er helbredsovervågning relevant ved det anførte arbejde? 

 Arbejdet er kortvarigt og helbredsovervågning ud over monitorering af 

blodbly er ikke indiceret 

 

 
10. 
Under arbejdets udførelse snublede en arbejder (sprøjtemaler) over et kabel og faldt 5,5 m 

ned fra et stillads. Han pådrog sig en højresidig komminut tibiafraktur. Han har amnesi for 

ulykken. Redegør kortfattet for anmeldereglerne i denne situation.  

 Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykken til Arbejdstilsynet og 

Arbejdsskadestyrelsen, såfremt der er udsigt til varigt mén 



 6 

  Anmeldelsen skal foretages snarest og senest 9 dage efter skadens 

opståen 

 

 

11. 
Tibiafrakturen helede op uden fejlstilling eller andre komplikationer i løbet af 3 måneders 

sygemelding, men sprøjtemaleren var vedvarende uarbejdsdygtig 1 år efter ulykken. 

Hovedklagerne var nervøsitet, irritabilitet, koncentrationsbesvær, forstyrret nattesøvn og 

øget vagtsomhed. Hvad kan være en forklaring på det langvarige sygefravær efter 

sprøjtemalerens ulykke? 

 Symptomerne er forenelige med posttraumatisk stress syndrom (PTSD) 

opstået efter en potentielt dødelig faldulykke 

 Andre forklaringer kunne f.eks. være sequelae efter commotio cerebri 

 

Forgiftning er ikke en realistisk mulighed og må derfor regnes for et forkert svar 
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Opgave 02 
Kardiologi 
65-årig mand bemærker tiltagende træthed og forpustelse i forbindelse med fysik aktivitet. 

Da symptomerne har stået på i nogle måneder kontakter han egen læge. Patienten er i 

behandling for hypertension men har ikke andre kendte sygdomme og har aldrig været 

indlagt på hospital. Patienten er overvægtig og har røget 20 cigaretter dagligt siden 

ungdommen.  

 

 
1. 
Hvad er dine overvejelser vedrørende mest sandsynlige årsager til patientens symptomer. 

Lad rækkefølgen af dine overvejelser være prioriteret med korte begrundelser.  

Bør være øverst på listen: 

 Hjertesvigt med baggrund i symptomer og risikofaktorer (alder, køn, 

hypertension, rygning, evt. også overvægt) 

 

-- 

 

De følgende kan sidestilles i prioritering: 

 Iskæmisk hjertesygdom – (dyspnø kan være anginaækvivalent) 

 KOL (tobaksanamnese)  

 Anæmi (hyppig årsag) 

 Lungecancer (tobaksanamnese) 

 Andre og måske mindre sandsynlige årsager: myxødem, nefropati 

(hypertension), diabetes (overvægt), andre lungesygdomme 

 

 
2. 
Ved den objektive undersøgelse findes almentilstanden god, puls 70, blodtryk 140/80 

mmHg. St p: i.a.. St c: systolisk mislyd styrke II. Der er ingen perifere ødemer. Angiv 

mulige årsager til den systoliske mislyd. 

 Aortaklapsklerose/aortastenose  

 Mitralklapinsufficiens 

 Kan inkludere trikuspidalinsufficiens 
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 Sjældnere  årsager:  ”sløv”  endokarditis  (der  er  ikke  beskrevet  febrilia  i  

indledning til opgaven, men ved mislyd og almenpåvirkning skal 

endokarditis haves in mente  

 

 
3. 
Skitser for denne patient et rationelt udredningsprogram. 

 EKG 

 Blodprøver (hæmoglobin, kreatinin, Na, K, HbA1c, TSH, levertal) 

 Henvisning til ekkokardiografi og lungefunktionsundersøgelse 

 Røntgen af thorax  

 Rækkefølge gerne vejledt af BNP (Brain Natriuretic Peptid) evt NT-proBNP, 

begge er mål for natriuretisk peptid). Lav BNP/NT-proBNP taler for 

lungesygdom, høj for hjertesvigt 

 

 
4. 
Patientens EKG ses nedenfor (Se Figur 01).  Beskriv  EKG’et.  Hvilke  overvejelser  giver 

EKG’et  anledning  til? 

Beskrivelse af EKG 

 Sinusrytme med normal PQ afstand, venstresidig hypertrofi (høje R-takker i v5-6 

(regel: R i V5/6>25 mm eller R V5/6 + S V1>35 mm) og belastning (ST-

depression/inverterede t-takker i I og V5/6,). Desuden normal QRS varighed, dvs 

ikke grenblok.  

 

Overvejelser  

 EKG-forandringerne kunne skyldes hypertrofi af venstre ventrikel som følge 

af hypertension og/eller betydende aortastenose 

 
 

 

Efter en uge oplever patienten svær natlig dyspnø og indlægges af vagtlæge akut. Ved 

indlæggelsen er patienten bleg og klamtsvedende, ilt saturationen er 85% ved ankomst 

uden ilt, blodtrykket er 180/100, pulsen er 140 per minut og patienten. Patienten er præget 

af angst og uro. Ved lungestetoskopi høres udtalt krepitation og forlænget ekspirium med 
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nogle rhonchi. 

 

5. 
Hvad er din tentative diagnose og hvad er den primære indledende behandling? 

 Højtrykslungeødem 

 Behandling af højtrykslungeødem:  

 Ilt  

 Nitroglycerin (akut blodtryksreduktion) 

 Diuretika intravenøst  

 Lejres siddende 

 Evt. morfin i.v. pga. angst og uro 

 
Anføres der en alternativ diagnose end højtrykslungeødem med en efterfølgende relevant 

indledende primære behandling af den alternative diagnose/sygdom vil det også kunne 

give point,- men den mest sandsynlige diagnose må være højtrykslungeødem 

 

 

Arteriepunktur viser følgende gastal (med referenceværdier for normal i parentes): 

 Ph  7,33  (7,35-7,45) 

 PCO2 8,0 (4,70-6,20 kPa) 

 Sat 90 (93-100 %) 

 PO2 8,5 (9,30-12,0 kPa) 

 SBE 4 (-2 – 2) 

 HCO3 32  (22-27 mmol) 

 
 

6. 
Giv en kort fortolkning/diagnose af arteriepunkturen? 

 hypoxæmi, hyperkapni, delvist kompenseret respiratorisk acidose 

 
 
7.  
Et nyt EKG (dvs ikke det samme EKG som vises i Figur 01) viser nu, at patienten har 

atrieflimmer med ventrikelfrekvens på 140/min. Hvilken behandling vil du supplere med? 
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 Behandling er digoxin mhp frekvensreduktion eller cordarone mhp 

frekvensreduktion/konvertering 

 Såfremt patienten ikke retter sig, bør der overvejes DC konvertering 

 

-- 

 

 Ekstra point for samtidig opstart af blodfortyndende behandling med 

lavmolekylær heparin  

 

Der bør ikke behandles med betablokker eller calciumantagonist i den akutte behandling 

ved lungeødem pga den negative inotrope effekt. Svares der derfor 

betablokker/calciumantagonist bør det trække ned 

 
 
8. 
Patienten retter sig umiddelbart på den givne behandling. Hvilke akutte undersøgelser vil 
du nu iværksætte (udredning med henblik på undersøgelse af udløsende årsag)? Begrund 
kort dine valg af undersøgelser. 

 Blodprøver  

 Koronarmarkører troponin, CKMB (myokardieinfarkt) 

 Hæmoglobin (udløsende til inkompensation) 

 Kreatinin (nyreinsufficiens pga hypertension, vejledende for medicinsk 

behandling) 

 Elektrolytter (nyrefunktion, derangement ved lungeødem og diuretisk 

behandling) 

 Infektionsparametre (udløsende årsager til inkompensation, 

differentialdiagnostisk obs feks pneumoni) 

 Levertal (leverpåvirkning pga højresidig inkompensation) 

 Evt TSH (pga atrieflimren men svaret kommer ikke akut)  

 Røntgen af thorax (lungestase, infiltrater, hjertets størrelse, 

differentialdiagnoser) 

 Ekkokardiografi (skal altid foretages akut ved mislyd og hjertesvigt) 

 

 

9. 
Hvilken monitorering bør patienten have natten igennem og hvilke parakliniske 
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undersøgelser/monitoreringer bør patienten have foretaget natten igennem? 

 Telemetri  

 Gentage koronarmarkører i alt x 2  

 Timediurese via KAD 

 Puls (telemetri) blodtryk, respirationsfrekvens og perifer saturation 

registreres hyppigt (initialt f.eks. hver 15-30. min, senere med længere 

intervaller)  

 

 
Patienten retter sig yderligere klinisk igennem natten. Patienten har nu igen fået 

sinusrytme. Næste dag foretages ekkokardiografi, hvor der påvises let dilateret venstre 

ventrikel med væghypertrofi og homogent nedsat systolisk pumpefunktion. EF (Ejection 

Fraction) er 35%, aortaklappen er forkalket, men klaparealet viser en ikke hæmodynamisk 

betydende stenose (klapareal 1,8 cm2). Der er moderat pulmonal hypertension. 

 

 

10. 
Hvilke yderligere diagnose(r) har patienten efter denne ekkokardiografi? 

 Kronisk systolisk hjertesvigt  

 Aortaklapstenose 

 

Det er vigtigst, at hjertesvigt nævnes 

 

 
11. 
Ekkokardiografi har afklaret årsagen til patientens symptomer. Hvad er de ætiologiske 

overvejelser? Hvilke anamnestiske og parakliniske fund vil således understøtte de enkelte 

muligheder? Prioriter gerne dine valg. 

I prioriteret rækkefølge – de første 3 bør nævnes 

 Hypertensiv hjertesvigt – ekg (hypertrofi), ekko (hypertrofi, homogent 

kontraktionsmønster) og hypertensionsanamnese. Vigtigste valg. 

 Iskæmisk hjertesygdom – Patienten har flere risikofaktorer, IHD er 

hyppigste årsag til hjertesvigt. Der bør lægges vægt på risikofaktorer i 

anamnesen. Brystsmerter eller andre tegn på kardiovaskulær sygdom i 

anamnesen? 
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 Klapsygdom – Pt har systolisk mislyd og ved ekko ikke-hæmodynamisk 

betydende aortastenose og hypertrofi af venstre ventrikel. Anamnestiske 

oplysninger om anstrengelsesudløste synkoper ville tælle op 

 

-- 

 

 Alkoholisk kardiomyopati – Alkoholanamnese 

 Arvelig kardiomyopati– Familieanamnese. Patientens alder taler 

umiddelbart imod 

 Arytmi – langvarig takyarytmi (atrieflimren) i anamnesen? Ikke så 

sandsynlig ud fra anamnesen 

 Myokarditis – infektion i anamnesen, koronarmarkører. Ikke sandsynlig ud 

fra anamnesen. 

 

 

12. 
Patienten kan udskrives efter et par dage til ambulant opfølgning. 

Hvad er den opfølgende medicinske behandling med henblik på at forbedre symptomer og 

prognose? 

 Betablokker til alle med hjertesvigt (forbedrer symptomer og prognose) 

 ACE hæmmer (eller Angiotensin II receptorblokker) til alle med hjertesvigt 

(forbedrer symptomer og prognose) 

 

--- 

 

 Aldosteron antagonist (spiron, eplerenon), til alle patienter med symptomer 

(NYHA II eller derover) (prognoseforbedrende) 

 Diuretika (symptomatisk) 

 Evt digoxin/ivabradin (tæller ikke op) 

 Overvejelser omkring marevanbehandling (pga paroxystisk atrieflimmer) 

(angives dette skal det tælle op) 

 

Det er vigtigt at de første 2 nævnes 

 

Nævnes Calciumantagonister af non-dihydropyridintype (verapamil, diltiazem) bør det 
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trække ned pga deres negative inotrope effekt 

 
 
13. 
a) Hvad er den hyppigste årsag til systolisk hjertesvigt og b) hvilke diagnostisk(e) 

undersøgelser bør der suppleres med? Nævn kort hvorfor 

a) Iskæmisk hjertesygdom er den hyppigste årsag til systolisk hjertesvigt, uagtet at der 

ikke er anamnestiske oplysninger om angina 

 

b) Følgende diagnostiske undersøgelser anses for ligeværdige:  

 Myokardiescintigrafi 

 CT-KAG  

 KAG  

 Man kan også benytte MR men det vil sjældent være aktuelt  

 Hvis patienten har angina bør man foretage KAG  

 

 

14. 
De supplerende diagnostiske undersøgelser giver ikke nye fund. Hvilke(n) ikke- 

farmakologisk(e) behandling(er) bør der hos denne patient suppleres med?  

 Væskerestriktion (hjertesvigt) 

 Saltrestriktion (hypertension og hjertesvigt) 

 Tilbud om hjerterehabilitering, herunder hjælp til rygestop, vægttab og fysisk 

træning (alle prognostisk betydende faktorer) 

 

Nævnes profylaktisk ICD-enhed ved iskæmisk hjertesygdom, EF<35% og NYHA klasse 

II-III trods optimal medicinsk behandling trækker det op 

 

Nævnes kirurgisk behandling, vil det trække ned da det fremgår af opgaven, at 

patienten kun har ikke-betydende aortastenose. Det er i stedet hjertesvigt, som er 

problemet og der er i dette tilfælde ikke indikation for kirurgisk behandling 
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Opgave 03 
Kirurgisk gastroenterologi 
 

Mand på 62 år, ryger (45 pakkeår) indbringes akut med ambulance til skadestuen efter 

synkope i hjemmet. Patienten er ved ankomsten vågen, lidt omtumlet, bleg og klamt 

svedende med pulsfrekvens på 130 per minut og BT 180/100 mmHg. Patienten har 

hviledyspnø. Ifølge medfølgende hustru har patienten været kortvarig bevidstløs. 

 

 
1. 
Nævn mindst 3 mulige årsager til tilstanden?  

 Blødning  (hypovolæmi) 

 Kardiologisk årsag (f.eks. AMI, AFLI etc.) 

 Neurologisk årsag (stroke etc.) 

 Metabolisk årsag (f.eks. hypoglykæmi) 

 (infektiøs årsag/sepsis/meningitis etc.) 

 

 
2.  
Giv en kortfattet redegørelse for hvad du vil foretage dig de første minutter i 

akutmodtagelsen. 

 Sikre ABC (Airway, Breathing, Cirkulation) 

 IV-adgang (infusion af NaCl el lign er på nuværende tidspunkt ikke 

nødvendigvis indiceret jvf introduktionsoplysningerne) . 

 Ilt 

 BT, diuresemåling (evt CVP) 

 Blodprøver: Hb, elektrolytter, trombocytter og koagulationstal, evt. 

lever/galdetal, AMI markører 

 A-punktur 

 EKG 

 Type og BAS test evt. forlig. 

 Yderligere objektiv undersøgelse 

 Foretage uddybende anamnese 
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 (Duodenal/ventrikel sonde er på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis 

indiceret jvf introduktionsoplysningerne, hvor man ikke umiddelbart mistænker 

øvre GI blødning) 

 

 

3.  
Giv i kortfattet form en redegørelse for hvad du vil lægge vægt på ved en uddybende 

anamneseoptagelse. 

 Tidligere lignende tilfælde 

 Tidligere og/eller nyopståede smerter og lokalisation: præcordiale, abdominal, 

ryg smerter, hovedpine 

 Tidligere og/eller nyopstået vejrtrækningsproblemer 

 Andre kendte sygdomme: Ulcus, DM, hjertesygdomme, neurologiske 

sygdomme, etc. 

 Medicin: NSAID, blodfortyndende medicin, hjertemedicin 

 
 
4.  
Patienten bliver pludselig yderligere bleg og dårlig med afgang af melæna tilblandet frisk 

blod. Du lægger en duodenalsonde med sug som viser galdefarvet aspirat. Patientens 

puls bliver overfladisk/svag 160 per minut og med et systolisk blodtryk på 80 mmHg 

(usikker diastolisk blodtryk). Nævn i prioriteret rækkefølge hvor blødningen i GI kanalen 

med størst sandsynlig stammer fra (dvs. øvre blødning, tyndtarmsblødning eller 

kolon/rektum-blødning). 

1. Øvre GI kanal: esofagus, ventrikel, duodenum, (galdeveje, pancreas)  

2. Nedre GI kanal: Kolon, rektum 

3. Tyndtarm 

 

Duodenalsonde er langt fra altid sensitiv for øvre blødning og der kan derfor fint være øvre 

blødning med galdefarvet aspirat i sonden 

 

 

5.  
Nævn de diagnostiske undersøgelser som benyttes i forbindelse med blødning fra GI 

kanalen og angiv den undersøgelse du først vil foretage dig i aktuelle tilfælde. 
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 Gastroskopi (denne først) 

 Koloskopi 

 Sigmoideoskopi 

 Ano/rektoskopi 

 Selektiv angiografi (herunder konventionel angio, CT og MR angio) 

 Blødningsskintigrafi 

 Kapselendoskopi (meget sjældent akut) 

 Enteroskopi (endoskopi af tyndtarmen) (meget sjældent akut) 

 
 
6.  
Nævn mindst 4 mulige specifikke forklaringer/årsager til blødning fra øvre gastrointestinal 

kanal i prioriteret rækkefølge.  

 Peptisk ulcus: ulcus ventriculi, ulcus duodeni (50%) 

 Hæmorrhagisk gastritis (15-20%) 

 Esofagus varicer (10%) 

 Esofagitis (5%) 

 Mallory Weiss læsion (5%) 

 Angiodysplasi (5%) 

 Andre (10%): aorto-enteriske fistler, GAVE (gastrisk antral vasculær ektasi), 

hæmobili, Dieulafoy lesion,. neoplasmer: GIST, maligne tumorer i esofagus, 

ventrikel og duodenum, portal hypertensiv gastropati 

 
 
7. 
Patientens tilstand synes stabiliseret efter infusion af 2 liter NaCl og en portion O rhesus 

negativ blod. Patienten får foretaget en akut undersøgelser, hvor der påvises en forandring 

i bulbus duodeni (se Figur 02). Hvad er diagnosen, og hvad er behandlingen både på kort 

og længere sigt? 

 Diagnose: Ulcus bulbus duodeni (den meget dygtige student kender Forrest 

klassifikationen (Forrest klasse 2A) 

 Endoskopisk hæmostase (hvis der nævnes duoterapi, feks injektion 

kombineret med koagulation etc. gives der ekstra point) 

 PPI mhp. nedsættelse af pH (reducerer blodtabet uden at ændre på reblødning 

eller mortalitet) 
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 På længere sigt antibiotisk behandling mhp helicobakter eradikation (den gode 

student angiver, at ulcus blødningsrecidivraten nedsættes significant hvis der 

er foretaget eradikation) 

 

 
8.       
Nævn mindst 5 dårlige prognostika ved øvre GI blødning. 

 Cirkulatorisk kollaps – tyder på arteriel blødning 

 Fund ved endoskopi - Arteriel sprøjtende blødning fundet ved endoskopi. Fund 

af synligt kar eller koagel med siveblødning. Ved hæmatin dækket eller 

fibrindækket ulcusbund er der lille blødningsrisiko. Den dygtige student vil 

anføre Forrest klassifikation 

 Alder 

 Kardiopulmonal sygdom – øget dødelighed, dette pga. nedsatte evne til at 

opretholde normalt kredsløb og fordi blodtryksfald tåles dårligt. 

 Nyre- eller leverinsufficiens 

 Sværhedsgrad af initial blødning: bedømt med udgangpunkt i farve på 

hæmatemese og afføring. Rød hæmatemese og hæmatochezi har højest 

mortalitet 

 Blødningsdebut under indlæggelse 

 Iatrogen delay, dvs forsinket gastoskopi ud over de tidsgrænser som er anført i 

NIP databasen  

 

 
9.  
Patienten bliver efter gastroskopien overført til afdeling med intensiv overvågning, men får 

hurtigt efter ankomsten alle tegn på fornyet alvorlig GI blødning. Hvad er den 

gennemsnitlige mortalitet i forbindelse med øvre gastrointestinal re-blødning? 

<1 % 

3-5 % 

10-30 % 

40-50% 

 Mortalitet 10-30% 
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10.  
Nævn 3 mulige behandlinger med henblik på at standse den nuværende blødning og anfør 

den behandling, som du vil prioritere først. 
 Re-gastroskopi med hæmostase (førsteprioritet idet der er evidens for at vælge 

re-skopi efter første reblødningsepisode) 

 Kirurgi (ved svigtende effekt af re-skopi og skopisk terapi) 

 Angiografi med embolisering af kar  

 
 

11. 
Beskriv Figur 3A med angivelse af de anatomiske strukturer samt navnet på 

undersøgelsen. Angiv hvad der er foretaget af behandling på Figur 3B. 

 Anatomiske strukturer (truncus coeliakus med grene og a gastroduodenale 

med ekstravasation) 

 Navnet: Selectiv angiografi 

 Behandling: Coiling af a. gastroduodenale 
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Opgave 04 
Korte spørgsmål 
 
1. 
Nævn mindst 3 årsager til mekanisk tyndtarmsileus hos voksne. 

 Adhærencer (f.eks. efter tidligere abdominal operation)  Bør nævnes 

 Incarcereret/stranguleret hernie   Bør nævnes 

 Dissimineret cancer 

 Mb. Crohn 

 Intraluminal obstruktion (f.eks. galdesten eller fremmedlegme) 

 Stråleskader  

 Tyndtarmstumor (sjældent) 

 

 
2.  
Nævn mindst 2 årsager til mekanisk kolonileus hos voksne. 

 Cancer coli et recti    Bør nævnes 

 Volvolus      Bør nævnes 

 Mb Crohn 

 Stråleskader 

 Invagination 

 Iskæmisk colitis 

 
 
3. 
Histologisk undersøgelse af biopsier fra kolon viser forekomst af granulomer. Angiv 2 

årsager til dette fund. 

 Mb Crohn  

 Infektion (fx tb) 

 Fremmedlegeme reaktion  

 (Der kan forekomme granulomer i tarm ved sarcoidose; meget sjældent fund men 

ses dog) 
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4.  
Ung kvinde indlægges akut i modtagelsen. Hun har angiveligt indtaget 60 tabletter 

Paracetamol (a 500 mg). Angiv kort i stikord de 3 karakteristiske kliniske faser, som kan 

ses ved akut svær paracetamolforgiftning. Anfør således ved hver fase de typiske 

symptomer og varighed. 

 kvalme, opkastninger (0 – 24 (48) timer efter indtagelse af piller)  

 Ingen særlige symptomer (2 – 6 dage efter indtagelse af piller)  

 Akut hepatitis, evt. med leversvigt med mulig encephalopathi (levercoma), icterus, 

nyrepåvirkning, multi-organsvigt (varighed er varierende; i nogle tilfælde jo 

varende til død eller evt. LTX) 

 

 

5.  
Der indlægges akut på medicinsk afdeling en 45-årig kvinde med positiv alkohol  

anamnese med et forbrug på 1 – 2 flasker spiritus dagligt gennem lang tid.  

Alkoholindtaget er stoppet for 1 uge siden, da hun fik gulsot. Objektivt finder du icterus, 

”blomstrende”  spider  naevi,  kakeksi  og  hepatomegali.   

a) Angiv den mest sandsynlige diagnose ((tentative diagnose) 

b) Hvad er de vigtigste principper for behandling (stikord). 

a) Diagnose. Alkoholisk hepatitis (patienter indlægges ofte med dette 1 – 2 uger efter 

alkoholabstinens) 

 

b) Behandling. 

 Hvis behov for abstinens behandling anvendes Risolid. Betablokker 

kun ved evt. esophagusvaricer som profylakse mod blødning  

 Ernæring (må ofte gives med sonde) 

 Vitaminer (specielt tiamin), mineraler (incl. Mg og Zn) 

 Evt. kan nævnes Trental (pentoxifyllin) og Prednisolon, som anvendes 

i nogle centre 

 

 
6. 
En ung mand henvises til ambulant udredning for forhøjet ALAT, ca. 100 - 150 U/l (10 - 70 

U/l) observeret igennem en periode på ca. 6 mdr. Nævn de vigtigste mulige årsager til let 

ALAT stigning (gerne mindst 3). 
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 Alkoholisk leversygdom 

 Fedtlever = steatosis hepatis 

 Kronisk viral hepatitis ( B, C, D) 

 Autoimmun hepatis (AIH) 

 Anden toxisk hepatitis 

  

 

7. 
Nævn mindst 3 kliniske fund ved dekompenseret leverlidelse. 

 Ascites 

 Blødende øsophagusvaricer 

 encephalopathi - levercoma 

  (icterus, kun i parentes, men må dog gerne nævnes. Årsagen til parentes er, at 

icterus som tegn på leversvigt forudsætter, at der ikke er anden årsag) 

 

 

8. 
Nævn mindst 3 objektive forandringer i huden hos en karkirurgisk patient tydende på akut 

arteriel (kar) insufficiens. 

 Bleghed 

 Let cyanose 

 Kølighed 

 Langsom eller manglende kapillærgenfyldning 

 Sparsom eller manglende blødning efter punktur 

 (Føleforstyrrelser,- kan diskuteres om føleforstyrrelser er en objektiv forandring) 

 

 
9. 
En brandsårspatients akutte tilstand kan afhænge af flere direkte og indirekte forhold i 

forbindelse med brændskaden. Nævn mindst 3 forhold. 

 Det forbrændte areals størrelse 

 Destruktionens dybde 

 Eventuelt inhalationsskade (røggas) 

 Alder 
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10. 
En 66-årig mand indlægges på hospitalet med dehydratio og influenzalignende symptomer 

uden hoste igennem 5 dage. Der tages røntgenbilleder af thorax i 2 planer (Figur 04). 

Beskriv billederne. 

Beskrivelse 

 Billeder stående i 2 planer. Ingen infiltrater, stase eller pleuraeffusioner. Normal 

hjertekarstamme og normale sinis. Konklusion: Normal undersøgelse 

 
                  

11. 
Nævn de hyppigste årsager til kronisk nyreinsufficiens (nævn mindst 3). 

 Diabetisk nefropati 

 Kronisk glomerulonefritis 

 Hypertensiv nefropati 

 Skrumpenyrer obstruktiv pyelointerstitiel nefropati  

 Polycystisk nyresygdom 

             

 

12. 
Hvilke faktorer kan være med til at forlænge sygdomsvarigheden ved akut tubulointerstitiel 

nefropati (ATIN) og endog forværre den kliniske situation ved ATIN? 

 Sepsis  

 Hypotension  

 Myoglobinuri (rhabdomyolyse)  

 Hyperurikæmi  

 Dårlig ernæringsstatus 

 Dehydrering 

 Elektrolytderangering (kalium, magnesium) 

 Toksiske farmaka (aminoglykosider, aciclovir, amfotericin, røntgenkontraststoffer, 

litium, cisplatin, calcineurinhæmmere) 

 (Organiske opløsningsmidler, tungmetaller) 

 
 
13. 
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Hvor lang er sygdomsvarigheden typisk ved akut tubulointerstitiel nefropati (ATIN)? 

 Typisk tre uger  

 Kortere hos børn  

 Evt. længere hos ældre og hos patienter hvor den udløsende sygdom ej 

behandles 

  

 
14. 
Nævn mindst fem årsager til hypokaliæmi. 

 Manglende indtagelse af kaliumholdig føde  

 Diarésygdomme 

 Polyuri (diabetes mellitus, i forbindelse med ATIN, post obstruktiv) 

 Diuretikabehandling (thiazid, loop-diuretika) 

 Hyperaldosteronisme (mb. Conn), lakrids, Bartters syndrome 

 Hypokaliæmisk alkalose (hyppige opkast) 

 Øget redistribuering til musklerne: insulin, beta-2 agonister 

 
 
15. 
Hvilken type glomerulonefritis er oftest ledsaget af anuri/oliguri? 

 Ekstrakapillær glomerulonefritis (halvmånenefritis) 

 

 

16. 
Nyretumorer – Angiv mindst 2 histologiske typer. 

 Clearcelle type 

 Chromofob type  

 Samlerørs type  

 Sarkomatoid type 

 

 
17. 
Forhøjet blodtryk (hypertensio arterialis) kan resultere i organpåvirkning.  Forklar kort om 

patogenesen ved organpåvirkningen af henholdsvis hjertet, hjernen, nyrerne og øjnene.  

Hjertet 
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 hypertensiv hjertesygdom: venstre ventrikel hypertrofi, hjerteinsufficiens 

 iskæmisk hjertesygdom: øget risiko for aterosclerose i koronarkarrene 

Hjernen 

 cerebrovaskulær sygdom: hæmorhagia cerebri – arteriel blødning, hjerneinfarkter 

på grund af øget aterosclerose i hals (carotis) og hovedarterierne. 

 fokale neurologiske udfald i forbindelse med hjerneødem ved svær malign 

hypertension 

Nyrer 

 kronisk nyresygdom på grund af nefrosclerose (kar sygdom i nyrearterierne) 

Øjne 

 nedsat syn i forbindelse med hypertensiv retinopati (ødem af nethinden inklusive 

papillen, samt blødninger på nethinden) 

 

 

18.  
Hvad er den medicinske behandling af benign prostatahyperplasi? 

 Alfa-receptor antagonister (Alfuzosin, Doxazosin, Terazosin, Tamsulosin)   

 5-alfa-reduktasehæmmere (Dutasterid, Finasterid) 

 

19.  
Nævn 4 af de hyppigste disponerende faktorer for erektil dysfunktion. 

 Kardiovaskulær sygdom/aterosklerose 

 Diabetes mellitus 

 Bækken kirurgi (prostatektomi, cystektomi, rectum kirurgi) 

 Retroperitoneal kriurgi (feks lymfeknudefjernelse) 

 Metabolsk syndrom 

 Depression 

 Antihypertensiv medicin (beta-blokkere, Thiazid diuretika) 

 Psykofarmaka  

 Neurologisk sygdom (f.eks. MS) 

 

Andre muligheder der også kan nævnes og derved give max point: 

 Dyslipidæmi 

 Hypertension 

 Overvægt 
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 Inaktiv livsstil 

 Tobaksrygning 

 

 
20. 
Nævn de tre hyppigste årsager til hæmaturi. 

 Urinvejsinfektion  

 Sten i urinveje 

 Cancer i urinveje 
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Eksamensvejledning 
Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen er i 
overensstemmelse med fagets terminologi. 
 
Praktiske forhold 
Elektricitet (lysnet, elementer) stilles ikke til disposition. 
Millimeterpapir udleveres efter anmodning. 
 
Du skal besvare alle opgaver og alle underspørgsmål. 
Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 
 
Tilladte hjælpemidler 
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk regnemaskine. 
Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med indlagte formler og oplysninger, der 
bruges i undervisningen.  
 
 
 

MED RETTEVEJLEDNING 



Opgave 1 
 
Plastikkirurgi 
71-årig mand med smertende sår i venstre malleolregion. Såret har bestået i flere 

måneder og er vokset til ca. 10 x 8 cm og synes visse steder at være dybt men er dækket 

pletvist af gule belægninger og enkelte små mørke partier, mens sårbunden ellers er rød. 

 

 
1.  
Hvilke(n) type(r) bensår kender du til?  

De almindeligste typer af ulcus cruris  

 Vaskulære sår opstået på basis af kronisk venøs insufficiens eller arteriel 

insufficiens. Disse udgør 85-90 % af alle bensår 

 

De væsentligste andre bensår er: 

 Immunologiske sår (vasculitis allergica i forbindelse med f.eks. systemisk lupus 

erytematosus, reumatoid artrit, polyarteritis nodosa, Wegeners granulomatose, 

visse maligne sygdomme særlig hæmatologiske og pyoderma gangraenosum) 

 Infektiøse sår (nekrotiserende fasciitis, specifikke betændelser f.eks. TB, Lues, 

Lepra)  

 Metaboliske sår (necrobiosis lipoidica, diabetisk neuropathi) 

 Kroniske traumatiske sår, meget sjældne 

 Maligne sår, meget sjældne (Marjolin´s ulcus, som opstår i ar, ulcererende 

hudcancere og ulcererende hudmetastaser) 

 
(Standardbesvarelse bør mindst indeholde vaskulære sår. Nævnes der flere korrekte typer 

bensår bør det trække op. Venøse og arterielle bensår tæller som én type, altså vaskulære 

sår) 

 

 
2. 
Patienten havde ikke noget traume i anamnesen, som kunne forklare sårets opståen.  



Hvilken opståelsesmåde vil da hos denne patient (beskrevet øverst i denne opgave om 

bensår) være mest sandsynlig, og hvilke differentialdiagnostiske overvejelser vil være 

relevante? 

 Vaskulære sår er de hyppigst forekommende og er den mest sandsynlige 

diagnose hos denne patient  

 Blandt vaskulære sår er sår opstået på basis af kronisk venøs insufficiens de 

hyppigst forekommende. Den nøjagtige procentvise fordeling angives forskelligt, 

fordi de diagnostiske kriterier i forskellige opgørelser ikke er ens, og fordi der i 

varierende grad kan være tale om samtidig forekomst af flere sårtyper. De venøse 

sår udgør ca. 60-90 % af de vaskulære sår, men hos patienter med venøse sår vil 

der hos ca. 20 % være en arteriel komponent, som er hyppigere jo ældre 

patientgruppen er.  

 Arteriel insufficiens f.eks. som følge af atherosklerose, Mønckebergs sklerose, 

Morbus Raynaud 

 Venøs insufficiens som følge af tidligere dyb venøs trombose med kompromitteret 

muskelpumpefunktion i fod og læg 

 Nævnes diabetisk fodsår kan det trække op men det trækker ikke ned, hvis 

diabetisk fodsår ikke nævnes 

 

 

3. 
Patienten foretrak at ligge med benet hængende nedad udover sengekanten – dét 

lindrede smerterne. Hvilke smertesymptomer er karakteristiske for patienter med arterielle, 

med diabetiske og med venøse sår? 

 Arterielle sår er smertefulde med lindring ved nedadhængen af ekstremiteten og 

forværring ved elevation 

 Diabetiske fodsår kan være smertefulde som andre sår på grund af arteriel 

insufficiens, men kan også være relativt smertefri på grund af samtidigt 

optrædende diabetisk neuropathi 

 Venøse sår kan være smertefulde og smerten lindres ved elevation 

 

 



 
4. 
Patienten havde bemærket, at neglene på foden voksede langsommere, og at der ikke 

længere var hår på tæer og fodryg. Hvilke kliniske fund er karakteristiske hos patienter 

med de almindeligst forekommende bensår? 

 Sår på basis af arteriel insufficiens findes på fod og underben, og er ofte 

udstandsede og kan være dybe med eksposition af sener, ledkapsel og knogle. 

Foden er som regel bleg med langsom venefyldning og har atrofisk hud med 

manglende hårvækst. Fodpulse kan som regel ikke palperes. Sensibiliteten kan 

være nedsat pga. neuropathi 

 Venøse sår optræder  næsten  altid  i  ”gamacheområdet”  ved  malleolerne,  er  oftest  

overfladiske og omgivet af et dyspigmenteret område med lipodermatosklerose. 

Foden kan være præget af ødem og fodpulsene kan som regel palperes efter at 

ødemet er trykket bort. Foden bærer ikke præg af atrofi og har som regel bevaret 

hårvækst 

 

 
5. 
Hvilke undersøgelser vil du sætte i værk for at komme sårdiagnosen nærmere?  

 Undersøge for (tegn på) arteriel insufficiens og venøs insufficiens  

 Såfremt klinik og laboratorieundersøgelser tyder på en betydende arteriel 

komponent (distal blodtryksmåling under 60 mm Hg), bør patienten henvises til 

karkirurgisk vurdering med henblik på evt. arteriel rekonstruktion eller by-pass. 

Først herefter bør det venøse element undersøges behandles 

 Undersøge for bakteriel infektion (vævsprøver til dyrkning og 

resistensundersøgelse). Hvis anamnese og objektiv undersøgelse giver mistanke 

om anden genese til såret, bør der foretages biopsi med henblik på histologisk 

undersøgelse 

 

(Det vil trække op hvis studenten nævner relevante kliniske og parakliniske undersøgelser 

(og fund) men kræves ikke til standardbesvarelse)  

 



6. 
Som led i den præoperative udredning blev der foretaget stående røntgen af thorax (Figur 

1). Beskriv ganske kort hvad undersøgelsen/billedet viser. 

 

 
 
 
 
Figur 1 

 
 
  

 
 
 
 

 Røntgen af thorax viser normale forhold ved hjerte og lunger 

 
 
 
7. 
Giv en kortfattet beskrivelse af de mest almindelige kirurgiske behandlingsmetoder hos 

patienter med bensår?  

 Oprensning af sår med henblik på at opnå rent granulerende sårflade før spontan 

opheling eller evt. hudtransplantation 

 Kompression. Blandt patienter med kronisk venøs insufficiens vil ca. 10 % udvikle 

sår, af hvilke ca. 90 procent vil kunne bringes til opheling ved konservativ 

behandling (kompressionsbehandling), dvs. trykbandage fra forfod til lige under 

knæet. Kompressionsbehandling er kontraindiceret hos patienter med arterielle 

sår 

 Hudtransplantation 



 Venekirurgi. Samtidig med ekscisionen bør insufficiente veneperforanter 

forsørges/opereres. Det er essentielt, at patienten efter gennemført kirurgi 

viderefører kompressionsbehandlingen for at undgå ny sårudvikling 

 Arteriekirurgi. Arterielle sår eller venøse sår med arteriel komponent vil efter 

»revaskularisering« vise helingstendens. Helingen kan (såfremt 

hudperfusionstrykket er >40 mm Hg og dermed foreneligt med helingspotentiale) 

fremskyndes ved delhudstransplantation, såfremt sårfladen er mere end 5 cm i 

diameter ellers efterlades såret til spontan opheling 

 Amputation. Særligt hos patienter med arteriesygdom og hos diabetikere kan 

tilstanden udvikle sig til gangræn, som må behandles med amputation 

 (Rygestop, dette er ikke nogen kirurgisk behandlingsmetode og gives svaret på 

dette sted i opgaven trækker det hverken fra eller giver ekstra point)  

 

(Detaljerede korrekt besvarelse (anført ud for hvert punkt) er ikke nødvendig for 

standardbesvarelse men vil trække op) 

 
 
8. 
Hvad består et delhudstransplantat af? 

 Epidermis og en del af dermis men ikke hele dermis´ tykkelse (i så fald er der tale 

om et fuldhudstransplantat) 

 

(En del vil have opfattelsen, at subcutis hører med til huden og derfor fejlagtigt 

betegne et fuldhudstransplantat som et delhudstransplantat) 

 
 
9. 
På basis af sårbeskrivelsen (såret har bestået i flere måneder, er vokset til ca. 10 x 8 cm, 

er visse steder dybt men dækket pletvist af gule belægninger og enkelte små mørke 

partier, mens sårbunden ellers er rød.), mener du da, at såret er egnet til lukning ved 

delhudstransplantation uden yderligere behandling? Gør kort rede for dine overvejelser. 



 Nej. Såret har bestået i flere måneder og er vokset og synes visse steder, at være 

dybt, men er dækket pletvist af gule belægninger og enkelte små mørke partier, 

mens  sårbunden  ellers  er  rød.  Såret  bør  have  en  ”fløjlsrød” bundflade før det kan 

forventes, at en hudtransplantation vil kunne lykkes 

 Gentagen kirurgisk såroprensning bør foretages og det bør sikres, at der ikke er 

bakteriel infektion (og at der ikke foreligger malignitet) 

 

(En  besvarelse  med  blot  ”Nej”  er  utilstrækkelig  og  vil  trække  ned i forhold til 

standardbesvarelsen som også indbefatter en kort korrekt redegørelse) 

 

 

10. 
Hvordan bedømmer man om et kronisk bensår er bakterielt kontamineret? 

 Der skal tages vævsprøver/biopsier til bakteriologisk undersøgelse og 

bestemmelse af disses resistensmønster 

 Der tages blodprøve med henblik på analyse af infektionsparametre 

(koncentrationen af hvide blodlegemer, koncentrationen af C-reaktivt protein og 

evt. sænkningsreaktion)  
 
 
11. 
Der blev fundet stafylococcus aureus og hæmolytiske streptococcus species fra såret. 

Hvad betyder det for behandlingen af patienten beskrevet i denne opgave om bensår? 

 Patienten bør sættes i antibiotisk behandling efter resistenssvaret, da begge fund 

kan føre til opblussen af sårinfektion og evt. forårsage tab af hud transplantat i 

forbindelse med delhudstransplantion af såret 

 
 
12. 
Beskriv i kortfattet form mindst 2 (gerne flere) forebyggelsesområder indenfor hvilke, det er 

muligt at forebygge forekomsten af ben- og fodsår. 



 Forebyggelse af dyb venøs trombose (DVT) med efterfølgende kronisk venøs 

insufficiens. Undgåelse af risikofaktorer for DVT og fokus på optimal behandling af 

DVT kan reducere forekomsten af venøse bensår 

 Tobaksrygning og adipositas er prædiktorer for atherosklerose og arteriel 

insufficiens i underekstremiteterne. Undgå rygning og tilskynde til tidligt rygeophør 

samt undgå for stort kalorieintag og tilskynde til motion  

 Diabetiske fodsår ses hyppigst hos patienter, som udover arteriel insufficiens har 

diabetisk neuropathi, som øger risikoen for traume-og trykbetingede sår. 

Omhyggelig fodpleje og tilpasning af fodtøj hos patienter med diabetes kan 

reducere forekomsten af diabetiske fodsår 

 Aggressiv infektionsovervågning og –behandling af den diabetiske fod 

 

  



Opgave 2 
 
Hæmatologi 
Patienten er en 64-årig tidligere rask mand, som opsøger egen læge, idet han gennem 

nogle måneder er blevet tiltagende træt, og nu bliver forpustet ved hurtig gang. Han har 

ingen andre symptomer.  

 

Egen læge tager blodprøve og finder: 

Hæmoglobin på 5,1 mmol/L (8-11 mmol/L) 

Neutrofile 1,2 mia/L (1,8-7,4 mia/L) 

Trombocytter 105 mia/L (150-400 mia/L). 

 

 

1. 
Angiv mindst fem differentialdiagnoser 

 Myelodysplastisk syndrom 

 Akut lymfatisk og akut myeloid leukæmi 

 Aplastisk anæmi 

 Primær myelofibrose 

 Megaloblastær anæmi (folat eller cobalaminmangel) 

 Cancer med metastaser til knoglemarven 

 Lymfominfiltration i marven 

 Myelomatose 

 Kronisk leversygdom og/eller alkoholmisbrug 

 Splenomegali (ex. Gauchers sygdom, hårcelleleukæmi) 

 

 



2. 
Vil du anbefale at patienten indlægges akut? Hvilken information skal patienten have af 

egen læge? 

 Der er ikke indikation for akut indlæggelse, men patienten skal henvises til 

relevant afd. og kan forvente indkaldelse inden for xx dage 

 Egen læge skal informere patienten om, at han skal kontakte 

afdelingen/vagtlæge/skadestue ved feber, blødningssymptomer, tiltagende 

åndenød eller brystsmerter 

 

 

3. 
Udover røntgen af thorax, hvordan vil du da udrede denne patient? 

 Blodprøver: Hæmoglobin, leukocytter, differentialtælling, trombocytter, 

reticulocytter, cobalamin, folat, LDH, urat, levertal/INR, PSA, MCV  

(hvis man ikke nævner hæmoglobin og trombocytter skal det ikke trække ned da det 

angives taget hos egen læge) 
 Knoglemarv: cytologi, histologisk undersøgelse af biopsi, flowcytometri eller 

immunundersøgelse på biopsimateriale, kromosomanalyse 

 Ultralyd eller CT-scanning med henblik på lever- og miltstørrelse, fokale 

forandringer og retroperitonale glandler 

 

 

4.  
Patienten får som anført ovenfor som led i udredningen taget røntgen af thorax (se figur 

1). Hvad viser det? 

 

 

Figur 1 

 

 



 

 

 

 Normalt billede, hvilket er forventeligt ved MDS 

 

 

5.  
Patienten viser sig at have myelodysplastisk syndrom (MDS). Beskriv det typiske billede i 

blod og knoglemarv. 

 Der ses peni i en eller flere cellelinjer i blodet (anæmi og/eller neutropeni og/eller 

trombocytopeni). Marven er i modsætning hertil oftest hypercellulær. Der ses 

dysplastiske forandringer i blod og marv 

 Ved fremskreden MDS ses blaststigning i knoglemarven, dog <20% 

 

Beskrivelse af specifikke dysplastiske forandringer ikke nødvendigt, men kan erstatte 

formuleringen dysplasi 

Eksempler på dysplastiske forandringer i: 

Erytroide celler: megaloblastære, flerkernede, vakuoler, ringsideroblaster 

Myeloide celler: Pelger celler (hypoloberede), hypogranulering, venstreforskydning, 

blastøgning 

Megakaryocytter: mikromegakaryocytter, hypoloberede 

 

 

6. 
Hvordan kan man vurdere prognosen hos en patient med MDS? 

Man bruger International Prognostic Scoring System (IPSS), som inddeler 

patienterne i (fire) risikogrupper ud fra: 

 Andel blaster (i %) i knoglemarven 

 Kromosomforandringer 



 Hvor mange cellelinjer der er involveret (anæmi (reduceret antal erythrocytter), 

neutropeni, trombocytopeni) 

 

 

7. 
Nævn disponerende faktorer til udvikling af MDS? 

Vigtigst:  

 Kemoterapi og strålebehandling 

Andre årsager: 

 Immunosuppression og eksposition for benzen 

 

 

8. 
Patienten viser sig at have MDS med intermediær-1 risiko, dvs. relativt lav risiko. Hvilken 

behandling kan patienten tilbydes? 

 Blodtransfusion ved behov 

 Behandling med vækstfaktor: EPO, evt. suppleret med G-CSF 

 

 

9. 
Patienter, der har behov for regelmæssige blodtransfusioner tilføres store mængder jern 

med blodtransfusionerne. Hvilke overvejelser medfører dette hos patienter med MDS?  

 For patienter, der skønnes at have god prognose med hensyn til overlevelse kan 

jernophobning som følge af transfusion nå at medføre kliniske problemer (blandt 

andet påvirkning af lever og hjerte). Disse patienter bør derfor tilbydes 

jernchelerende behandling 

Må gerne (men skal ikke) nævne lægemidlerne: Desferal (deferroxamin) som gives 

subcutant eller i.v. eller Exjade (deferasirox), som er tabletbehandling 

 



 

10. 
Efter to år stiger patientens transfusionsbehov og der ses tiltagende neutropeni og 

trombocytopeni? Hvad kan være forklaringen på dette? 

 Transformation til akut myeloid leukæmi (>20% blaster) 

 Udvikling af mere fremskreden MDS (5-19% blaster) 

 (Tiltagende funktionsforstyrrelse i marven uden blaststigning) 

 

 

Patienten indlægges på grund af febrilia med temperatur 40,1.Patienten er alment 

påvirket, men uden fokale symptomer. Blodprøver viser:  

Hb 6,3 mmol/L  

Neutrofile 0,3 mia/L  

Trombocytter 26 mia/L.  

 

 

11. 
Hvordan vil du udrede og starte behandling i denne akutte situation? 

 Vurdering af almentilstand, objektiv undersøgelse (inkl. puls, BT, 

respirationsfrekvens, saturationsmåling) 

 Væsketal, levertal, CRP 

 Dyrkninger: bloddyrkning, svælgpodning, urindyrkning 

 Røntgen af thorax 

 Opstarte bredspektret i.v. antibiotisk behandling umiddelbart (inkl. dækning for 

Pseudomonas), eksempelvis Tazocin/Gentamycin 

 i.v. væsketerapi 

 



Opgave 3 
 
Gastroenterologi  
50-årig mand indlægges via skadestuen med hæmatemese. Patienten angiver at have 

kastet op 2 gange i eget hjem. Ambulancepersonale har observeret en voldsom 

hæmatemese med indhold af friskt rødt blod. Der er desuden oplysninger om mulig 

melaena samme dag. Patienten er vågen, bleg og let klamt svedende. 

BT 95/70 mmHg og pulsen er 114 per minut. 

 

 

1.  
Redegør for din initiale behandling 

 Intravenøs adgang 

 Frie luftveje 

 Ilt på næsekateter efter behov 

 Der gives plasma ekspander/kolloider (f.eks. voluven, Haes, albumin etc.) 

 Anlæggelse af nasogastrisk sonde med sug mhp. vurdering af blødningens 

alvorlighed (ved variceblødning vil der altid være blod i sonden (høj øvre 

blødning)) 

 Blodprøve til bestemmelse af type og forligelighed 

 Øvrige blodprøver (som minimum skal nævnes hæmoglobin (oftest ikke nedsat 

svarende til blodtab)), trombocyttal, koagulationsfaktorer og elektrolytter (S-

kreatinin, S-carbamid, S-natrium og S-kalium) 

 Ved svær blødning anlægges gerne centralt venekateter med grov kaliber (svar 

belønnes til den særligt dygtige student), alternativt 2 store perifere venflon 

 

 

Du finder, at patienten har en række kliniske cirrose-karakteristika (cirrosestigmata). De 

pårørende oplyser om et alkoholforbrug på 7-10 genstande dagligt. 

 

 

 



2.  
Nævn som minimum 5 kliniske karakteristika ved cirrose – gerne prioriteret efter 

hyppighed. 

1. Ascites 

2. Icterus 

3. Variceblødning 

4. Spider naevi 

5. Palmart erytem 

6. Hvide negle 

7. Laklæber  

8. Distenderede abdominalvener (caput Medusa) 

9. Nedsat kropsbehåring 

10. Muskelatrofi 

11. Gynækomasti og testesatrofi 

 

 

3.  

Efter din initiale behandling har patienten fortsat aktiv frisk hæmatemese. Redegør for 

hvilke årsager der kan være til hæmatemesen – gerne med angivelse af hyppighed hos en 

patient, som den du modtog 

 60-70 % vil bløde fra øsofagusvaricer 

 10-15 % fra fundusvaricer 

 5-10 % fra portal hypertensiv gastropati 

 10-15 % vil have bldøning på grund af enten ulcus blødning, Mallory Weiss, eller 

hæmoragisk gastrit  

 

 

4. 

Redegør for den fortsatte undersøgelsesplan og behandling  

 Der bør snarest mulig opstartes behandling med vasoaktivt stof mhp. reduktion af 

portaltrykket og flow i varicerne 



Førstevalgspræparat er Terlipressin (Glypressin, Haemopressin/Varquel)  

For den særligt dygtige: 2 mg hver 4. time. Gives min. indtil blødningen er 

ophørt, dog max. i 5 døgn. Efter 48 timer reduktion til 1 mg hver 4.-6. time 

 Alternativt gives Octreotid 50 mikrog som bolus, og der fortsættes med 50 mikrog/time 

 Terlipressin reducerer risikoen for re-blødning, øger hæmostasen og reducerer 

dødeligheden 

 Der udføres øsofago-gastro-duodenoskopi 

 

 

5.  

Der påvises frisk blødning fra en distal øsofagusvarice.  

1. Redegør for relevante behandlinger udover de allerede iværksatte (spørgsmål 4 i 

denne hovedopgave) ved akut blødning fra øsofagusvaricer angivet i den 

rækkefølge de enkelte behandlinger introduceres i behandlingsforløbet.  

2. Nævn også mulige behandlingsalternativer, i fald der er behandlingssvigt ved den 

først valgte rekommanderede behandling. 

 

(Som ovenfor nævnt startes behandling med vasoaktivt stof (Terlipressin – evt. Octreotid) 

tidligst muligt, ideelt ved indlæggelsen) 

 

(Diagnostisk endoskopi udføres snarest, og ved variceblødning fortages endoskopisk 

ligering af varicerne) 

 

Ad 1 

 Der gives antibiotika, eksempelvis Ciprofloxacin i 5-7 dage. Nedsætter risikoen for 

infektion og har signifikant effekt på dødeligheden. Første dag intravenøst, herefter om 

muligt peroralt 

 Ved fortsat blødning kan der anlægges en Sengstakensonde som består af 2 balloner, 

som komprimerer henholdsvis gastriske og øsofageale varicer 



 Ved fortsat blødning kan anlæggelse af Transjugulær Intrahepatisk Portosystemisk 

Shunt overvejes (TIPS) 

 Mange steder vil der ligeledes blive givet Laktulose 20 ml x 2-4 i døgnet mhp. at 

forebygge encefalopati (ej evidensbaseret) 

 

Ad 2 

Behandlingsalternativer  

 Endoskopisk skleroterapi er et alternativ til endoskopisk ligering, men bør primært 

reserveres til patienter, hvor oversigten er så dårlig, at endoskopisk ligering ikke er 

teknisk mulig 

 Et alternativ, som dog endnu er delvist uafprøvet i studier, er anlæggelse af Ella-Danis 

stent (selvekspanderende stent) (svaret kan evt. gives af den særligt dygtige student) 

 Ved tegn til blødende ulcus gøres der endoskopisk dual terapi og hvis blødningen 

fortsat er ukontrolabel kan operation blive nødvendig 

 

 

Efter endt primær behandling af blødningen er patienten hæmodynamisk stabiliseret og 

uden tegn på yderligere blødning. Imidlertid har pårørende og personalet bemærket, at 

patienten siden indlæggelsen hurtigt har ændret personlighed og fremstår nu ikke er 

orienteret i tid, sted eller egne data. Har desuden ændret søvnrytme.  

 

 

6.  

Hvad kan være årsagen til tilstanden og hvad kan være de(n) udløsende faktor(er)?  

 Patienten har udviklet levercoma (præ-coma kan også accepteres) 

 Skønnes at være i comagrad II (besvares af den særligt dygtige student)  

 I dette tilfælde er den udløsende faktor formentlig GI-blødning  

 



(Wernickes Encefalopati ikke umiddelbart en oplagt forklaring på patientens tilstand, hvor 

der er sket en akut ændring af bevidsthedstilstanden) 

 

 

7.  

Redegør for behandlingen af tilstanden med ændret personlighed, manglende orientering 

og ændret søvnrytme 

 Patienten skal undersøges for andre udløsende faktorer: Infektion og 

elektrolytforstyrrelser 

 Man sikrer velfungerende kredsløb, vejrtrækning og væskebalance 

 Check temperatur, elektrolytter og sporstoffer (f.eks. Jern, Jod, Kobber, Zink, Krom, 

Mangan, Kobolt, Selen, Molybdæn, Nikkel, Vanadium, Tin og Silicium) om nødvendigt 

 Behandlingen er Laktulose, eksempelvis 20 ml x 2-4 i døgnet 

 Ikke absorberbar bredspektret antibiotika har formentlig samme effekt og kan anføres 

 Der bør suppleres med Tiamin og B-combin, herunder for at forebygge udvikling af 

Wernickes Encefalopati 

 

 

8. 

Dag 8 efter indlæggelsen er patienten vågen og skønnes at være i sin habitualtilstand. Der 

planlægges udskrivelse. 14 dage efter får patienten foretaget leverbiopsi. Beskriv det 

typiske makroskopiske (konsistens og struktur) og mikroskopiske billede af alkohol-

betinget levercirrose 

 Makr.: leveren har øget konsistens, er nodulær  

 Mikr.: regenerationsnoduli/parenkymatøse regenerations noduli (et af svarene er 

acceptabelt), noduli omgivet af fibrose 

 

For den dygtige student tillige: steatose/steatohepatitis, pericellulær fibrose, Mallory 

legemer, nekrose 

http://da.wikipedia.org/wiki/Jern
http://da.wikipedia.org/wiki/Jod
http://da.wikipedia.org/wiki/Kobber
http://da.wikipedia.org/wiki/Zink
http://da.wikipedia.org/wiki/Krom
http://da.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://da.wikipedia.org/wiki/Kobolt
http://da.wikipedia.org/wiki/Selen
http://da.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A6n
http://da.wikipedia.org/wiki/Nikkel
http://da.wikipedia.org/wiki/Vanadium
http://da.wikipedia.org/wiki/Tin
http://da.wikipedia.org/wiki/Silicium


9. 

Hvilken behandling vil du tilbyde for at forebygge fornyet blødning fra øsofagusvaricer? 

Standardbehandlingen i DK omfatter 2 behandlingsprincipper.  

1. Endoskopisk ligering med 2-4 ugers intervaller indtil der ikke kan påsættes flere 

elastikker eller pt. er varicefri  

2. Behandling med non-selektiv betablokker, evt. monitoreret efter effekt i form af 

pulsreduktion på 25 %, dog må pulsen ikke reduceres til under 55, og BT skal 

systolisk være over 90. Dosering 40 -160 mg Inderal er hyppigst anvendte dosis per 

døgn 

 

 

Pt. indlægges efter 6 uger med fornyet blødning fra øsofagusvaricer, og der tilstøder 

reblødning dag 5. Der konstateres ved endoskopi fortsat tilstedeværelse af 

øsofagusvaricer som blev behandlet som ved første blødning. 

 

 
10. 
Vil du gøre dig nye behandlingsovervejelser her? 

 Man bør overveje at henvise patienten mhp. transjugulær intrahepatisk portosystemisk 

shunt (TIPS) 

 Levertransplantation kan ligeledes overvejes, da variceblødning er forbundet med en 

høj mortalitet  



Opgave 4 
 
Kortsvar opgave  
 
1. 
Nævn de 3 hyppigste symptomer ved kronisk hjerteinsufficiens 

 Dyspnoe 

 Ødemer 

 Træthed 

 
 
2. 
Hvad hedder den typiske arytmi der kan ses ved langt QT syndrom? 

 Torsades de pointes ventrikulær takykardi 

 

 
3. 
Atrieflimren – nævn mindst 3 vigtige risikofaktorer for udvikling af atrieflimren 

 Stigende alder  

 Hypertension 

 Hjerteinsufficiens 

 Iskæmisk hjertesygdom 

 Klapsygdom 

 Venstre ventrikelhypertrofi 

 Diabetes  

 

Der gives ekstra point hvis der kan nævnes > 3 korrekte risikofaktorer 

 
 
4. 
Nævn de hyppigste underliggende årsager til akut kardiogent lungeødem 

 Iskæmisk hjertesygdom 



 Hypertension  

 Klapsygdom  

 Tachycardi 

 

Standardbesvarelse bør indholde mindst 3 korrekte årsager. Der gives ekstra point hvis 

der kan nævnes de 4 hyppigste som anført i rettevejledning 

 

 

 

5.  
Kronisk systolisk hjertesvigt. Nævn de fire vigtigste medikamentelle behandlingsprincipper:  

 ACE-hæmmer/angiotensin-II-receptorantagonister 

 Diuretikum-behandling 

 Digoxin 

 Betablokkere  

 

 

 

6. 
Nævn 3 årsager til sekundær hypertension  

 Parenkymatøse nyresygdomme 

 Renovaskulær hypertension 

 Primær (hyper) aldosteronisme  

 Fæokromocytom 

 Cushings syndrom 

 (Præeklampsi) 

 (Excessiv lakridsindtagelse) 

 

 

 

 
 



7.  
Til myokardieinfarkt kan opstå komplikationer, som kan påvises makroskopisk 

(komplikation til såvel det friske infarkt som det ophelede infarkt må overvejes) 

 Ruptur med hjertetamponade 

 Ruptur med påvirkning af hjerteklapper (fx ruptur af mitralklappernes chordae 

tendineae)  

 Ventrikel aneurisme  

 Vægtrombe 

 
 
8. 
Nævn de objektive og parakliniske fund ved nefrotisk syndrom 

 Ødemer  

 Proteinuri  

 Hypoalbuminæmi  

 Hyperlipidæmi (kan nævnes, men behøves ikke) 

 

 
9. 
Nævn mindst to mulige komplikationer til galdesten i de dybe galdeveje (choledochussten)  

 Pankreatit 

 Akut cholangitis 

 Akut ascenderende kolecystitis 

 Icterus 

 Leverabsces 

 

Der kan gives ekstrapoint, hvis der nævnes flere end 2 komplikationer 

 
 
10. 
En patient med akutte mavesmerter med punktum maximum under højre kurvatur får 

udført akut blodprøveundersøgelse. Blodprøver er normale bortset fra bilirubin på 101 



μmol/l  (reference-interval 5-25  μmol/l),  ALAT  på  110  U/l  (reference-interval 10-70 U/l) og 

basisk fosfatase på 659 U/l (reference-interval 40-165 U/l). Hvilken type af leverpåvirkning 

er disse blodprøver bedst forenelig med? 

 Okklusionsmønster (kolestase)  

 

 
11.  
Nævn de ultrasoniske tegn til galdestensudløst akut kolecystitis 

 Galdesten eller ”slugde” i galdeblæren  

 Fortykket galdeblærevæg 

 Lagdelt galdeblærevæg 

 Væske/ødem omkring galdeblærevæg 

 

Besvarelsen regnes for mangelfuld, hvis ikke mindst 3 af de fire angivne tegn er nævnt.  

Ømhed ved transducertryk, er ikke et ultralydskriterium for akut kolecystitis og giver ikke 

point men vil snarere trække ned hvis der ikke er nævnt 3 af de fire angive tegn  

  

 

12. 
En 62-årig mand er henvist til udredning af smerter i epigastriet. Smerterne er af borende 

og gnavende karakter og udstråler til ryggen. Symptomerne har stået på i flere måneder. 

Der har ikke været vægttab eller afføringsforstyrrelser. Den objektive undersøgelse er 

normal. Anfør mindst 3 diagnostiske bud og skitser kort hvilke undersøgelser disse 

diagnoseforslag kunne give anledning til. 

 Kronisk pancreatitis (ultralyd/CT/MR af abdomen) 

 Ulcussygdom (gastroskopi) 

 Cancer pancreatis (ultralyd/CT/MR af abdomen) 

 Cancer ventriculi (gastroskopi) 

 Galdestenssygdom (ultralyd/MRCP/ERCP) 

 Aorta aneurisme (ultralyd/CT abdomen (med kontrast)) 

 

 



13.  
Histologisk undersøgelse af biopsier fra kolon fra en patient viser forekomst af granulomer. 

Angiv 2 årsager til dette fund. 

 Mb Crohn  

 Infektion (fx tb) 

 Fremmed legeme reaktion  

 
 
14.  
Obduktion af en ældre patient viser blandt andet stor milt. Milten indeholder et ca. 3 cm 

stort, kileformet hvidligt parti. Angiv hvad nævnte område mest sandsynligt repræsenterer 

og hvilket symptom fundet sandsynligvis har udløst. 

 Repræsenterer mest sandsynligt tidligere infarkt 

 Symptomerne var mest sandsynligt smerter 

15.  
Traditionelt opdeles forebyggelse i primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Angiv hvilke 

typer forebyggelse følgende tiltag repræsenterer 

 

a. Screening for type 2 diabetes 

b. Livsstilssamtaler med patienter efter et AMI 

c. Screening for blodtryk 

d. Rygeforbud i det offentlige rum 

 a: sekundær 

 b: tertiær 

 c: både primær og sekundær kan accepteres (da det kommer an på 

hvad man vil forebygge); d: primær (en spidsfindig student vil også 

kunne svare tertiær, da rygeforbud også hjælper patienter med fx 

hjertesygdom, hvilket han/hun bør krediteres for) 

 

 

 
 



16.  
Incidens  af  hjertesygdomme  er  faldet  i  den  vestlige  verden  siden  60’erne  og  70’erne.  Dette  

skyldes fald i risikofaktorer og bedre behandling (af højt blodtryk og kolesterol). Nu flader 

faldet ud, og visse steder er incidensen begyndt at stige igen. Nævn to væsentlige grunde 

til den seneste ændring. 

 Stigning i fedme og stigning i type 2 diabetes  

 (fald i fysisk aktivitet og øget kalorieindtagelse accepteres også) 

 

 
 
17. 
Nævn mindst to erhvervsmæssige eksponeringer, som kan forårsage næsehulecancer 

(neoplasma malignum cavi nasi) 

 Træstøv (eksempelvist ved møbelforarbejdning) 

 Kromatforbindelser (eksempelvis ved forarbejdning af rustfrit stål) 

 Nikkelforbindelser (eksempelvis ved metalraffinering) 

 Læderstøv (eksempelvis ved skofremstilling og – reparation) 

 Formaldehyd 

 

 

 

18. 
Anfør de vigtigste arbejdsrelaterede og veldokumenterede risikofaktorer for rotator cuff 

syndrom.  

 Arbejde med højt løftede arme i en stor del af arbejdstiden 

 Ensidig gentaget og kraftbetonet brug af overekstremiteterne (man kan ikke 

umiddelbart sige noget om antal gentagelser eller hvor stor graden af kraftbetonet 

brug. Det vil hverken trække ned eller op, hvis studenten kommer med forslag) 

 

Ensidigt gentaget arbejde (repetitivt arbejde) er isoleret set ikke en veldokumenteret 

årsag til rotator cuff syndrom og et sådan svar regnes ikke for korrekt 

 



19. 
Giv en systematisk inddeling af hernia inguinalis 

 Laterale hernier (lateralt for a. epigastrica) = medfødt = indirekte  

 Mediale hernier (medialt for a. epigastrica) = erhvervet = direkte  

 

Det vil være forkert at nævne hernia femoralis, da dette ikke er et inguinalt hernie  

 

Den perfekte besvarelse vil desuden angive: 

 at et inguinal hernier kan forekomme både uni- (i 80% af tilfældene) og bilateralt 

(20% af tilfældene)  

 at et kombineret lateralt og femoralt hernie kaldes saddelhernie 

 

 

20. 
Nævn mindst 6 årsager til akut abdomen hos voksne 

 Appendicitis 

 Ileus 

 Galdestenssygdom 

 Akut appendicitis 

 Divertikulitis 

 Perforeret hulorgan (f.eks. perforeret ulcus) 

 Gastroenteritis 

 Urolithiasis 

 Pneumoni (basal) 

 Akut myocardieinfakt (sjældent) 

 Vaskulære sygdomme (sjældent) 

 

Den perfekte besvarelse vil anføre særlige overvejelser hos kvinder i den fertile alder: 

 Ekstrauterin graviditet 

 Underlivsinflammation 

 Rumperet overiecyste 

 Urinvejsinfektion 
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Eksamensvejledning 
Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen er i 
overensstemmelse med fagets terminologi. 

 

Praktiske forhold 
Du får udleveret et eksemplar af ”Documenta Biochimica et Biophysica” (2005), der skal afleveres igen ved 
prøvens slutning. Du må ikke gøre notater i hæftet. 

Elektricitet (lysnet, elementer) stilles ikke til disposition. 

Millimeterpapir udleveres efter anmodning. 

 

Du skal besvare alle opgaver og alle underspørgsmål. 

Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 

 

Tilladte hjælpemidler 
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk regnemaskine. 

Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med indlagte formler og oplysninger, der bruges i 
undervisningen.  

 

 

 

MED RETTEVEJLEDNING 



Opgave 1 

Patient med tumor i scrotum. 

En tidligere rask 27-årig mand henvises, da han for 5 dage siden har mærket en 
udfyldning i højre side af scrotum. Der er ingen traumer i anamnesen, patienten har ingen 
smerter, og der er ingen vandladningsgener. 

Objektivt findes patienten upåvirket og afebril. Scrotum er uden synlig hævelse eller 
rødme, begge testikler er normalt lejrede. Ved palpation findes en ca. 2,5 cm stor og uøm 
proces i nederste del af højre testis, epididymis er uøm og ikke fortykket. Forholdene i 
venstre scrotalhalvdel er palpatorisk normale. Der er blank urinstix. Du mistænker 
testistumor. 

 
 
1. 
Hvilken undersøgelse vil være den mest relevante for at kunne præcisere din diagnose? 
 

• Ultralydsscanning af scrotum 

(præoperativ biopsi er forkert svar og vil trække ned i besvarelsen) 

 

 

2. 
Hvilke andre diagnostiske muligheder vil du overveje, og hvilke anamnestiske oplysninger 
og objektive fund ville du lægge vægt på i dine differentialdiagnostiske overvejelser? 

 

• Epididymitis 

Eventuelt forudgående dysuri, urethralt udflåd, svie og pollakisuri. Timer til dages 
udvikling af ømhed, hævelse og rødme. Eventuelt positiv urinstix. Palpatorisk øm 
og fortykket epididymis. Der ses eventuelt feber og påvirket almen tilstand 

 

• Torsio testis  

Akut indsættende, voldsomme og konstante smerter, eventuel udstråling langs 
funiklen. Ofte ledsagesymptomer i form af kvalme og opkastninger. Eventuelt 
optrukket scrotalindhold. Palpatorisk diffus hævelse og udtalt ømhed af hele 



scrotalindholdet, eventuelt palperes epididymis beliggende fortil i stedet for bagtil 
eller caput epididymis under i stedet for over testiklen. Ingen feber. Blank urinstix 

 

• Spermatocele  

Ingen smerter men eventuelt let ømhed. Upåvirket almen tilstand, ingen feber, 
ingen dysuri. Ved palpation findes en typisk en afrundet glat udfyldning nær øvre 
testispol eller caput epididymis. Eventuelt let palpationsømhed. Blank urinstix 

 

 

Undersøgelsen under spørgsmål 1 bekræfter, at patienten har en testistumor. 

 

3.  
Hvilke sygdomsspecifikke blodprøver vil du hos denne patient tage forud for den kirurgiske 
behandling? 
 

• Tumormarkører i blodet:  

humant choriogonadotropin (HCG) 

alfa-foetoprotein (AFP)  

laktat dehydrogenase (LDH) 

 
 

4.  
Hvordan vil du rådgive patienten forud for den kirurgiske behandling? 

• Henvisning til sædbank med henblik på sæddeponering 

 

 

5.  
Skitser kortfattet den kirurgiske behandling.  

• Patienten skal være informeret om orkiektomi, hvis frysemikroskopi viser 
malignitet, samt at man samtidig vil tage biopsi fra den kontralaterale testis via 
scrotal adgang for at undersøge for carcinoma in situ (cis) 



• Operation via inguinal adgang, hvor karforsyningen til testiklen klemmes af inden 
testiklen lukseres frem. Herefter åben biopsi, som sendes til frysemikroskopi 

• Ved negativ frysemikroskopi vil man i første omgang afstå fra orkiektomi og i 
stedet afvente endeligt histologisvar. Ved negativ frysemikroskopi vil man ikke 
foretage kontralateral biopsi 

 

 

Diagnosen testiscancer bliver verificeret ved den frysemikroskopiske undersøgelse af 
tumor. 

 

6.  
Vil du bestille andre undersøgelse(r) efter operationen hos denne patientmed 
testiscancer? Argumentér for dit valg (også hvis du vælger ikke at bestille 
undersøgelse(r)). 
 

• CT-scanning af abdomen (med IV kontrast) og thorax for at vurdere om der er 
tegn til metastaser 

 

 

7.  
Hvilke blodprøver vil du eventuelt kontrollere efter operationen hos denne patient med 
testiscancer, og hvornår skal prøverne i givet fald tages? 

• Ved præoperativt forhøjede tumormarkører kontrolleres den/de pågældende 
tumormarkører på 7. dagen efter operation 

• Vedvarende forhøjede eller stigende tumormarkører tyder på metastatisk sygdom 
og patientens onkologiske efterbehandling skal tilrettelægges i henhold hertil 

 

 

Patienten kommer efterfølgende i ambulatoriet, hvor der foreligger endeligt svar på 
mikroskopien af testistumoren. 

 



8.  
Angiv den overordnende histologiske klassifikation af testiscancer 
  

• Seminomer  (55 %)  

• Non-seminomer (45 %) 

 

 

Udover den i spørgsmål nævnte histologiske vævsprøve foreligger der yderligere svar på 
en histologisk undersøgelse fra en vævsprøve, som du har taget under operationen. 

 
 
9. 
Hvor har du taget prøven fra og hvorfor har du taget den?  
 

• Biopsien er fra den kontralaterale testis 

• 5 % af patienter med testiscancer har carcinoma in situ (cis) - forandringer i 
modsidige testis  

• Cis repræsenterer forstadier til invasiv cancer med en risiko for udvikling af invasiv 
cancer på ca. 50 % inden for 5 år  

• Den perfekte besvarelse kan angive: Den behandlingsmæssige konsekvens vil 
være lokaliseret strålebehandling af den kontralaterale testis med CIS, uafhængigt 
af den onkologiske efterbehandling i øvrigt (denne besvarelse kræves ikke) 

 
 
10. 
En uge efter operationen henvender patienten sig, da han har udviklet rødme og ømhed 
omkring operationssåret i højre lyske. Du finder patienten afebril, men såret er hævet, ømt 
og rødt, og der kan udtømmes gulligt pus fra såret. Hvordan skal patienten behandles? 
 
 

• Såret skal spaltes og renses (evt, i universel anæstesi og evt. antibiotikadække)  
• Såret skal herefter holdes rent med regelmæssig skylning  
• Man kan vælge at lade såret hele op fra bunden eller resuturere det igen i 

antibiotikadække på 4. dagen 
 



 
Billede 1 
 
 
11. 
Hvilken undersøgelse er foretaget og er der anvendt IV-kontrast? Se billede 1. 
 

• CT-scanning af abdomen med IV-kontrast (ses blandt andet ved opladning i 
nyrerne) 

 
 
12. 
Hvilke patologiske forhold finder du på billedet? Se billede 1. 
 

• Forstørrede retroperitoneale lymfeknuder 
 
 
13. 
Hvad er den mest sandsynlige diagnose hos den aktuelle patient beskrevet i denne 
opgave og vist på billede 1?   
 

• Metastaserende testiscancer 
 
 
14. 
Hvis man fandt tilsvarende forandringer som vist på billede 1 hos en anden patient uden 
påvist testiscancer, hvad ville den mest sandsynlige differentialdiagnose da være?  
 

• Malignt lymfom 
 
 

15. 
Hvordan ville du hos en patient uden testiscancer men med et CT skanningsbillede som 
vist på billede 1 komme diagnosen nærmere? 
 

• Ultralydsvejledt biopsi med henblik på histologisk undersøgelse 
 
 
16.  
Hvem skal varetage den videre behandling af patienten med testiscancer (efter udredning 
og den primære kirurgiske behandling)? 
 



• Patienten skal henvises til onkologisk afdeling 

 

17. 
Skal patienten med testiscancer og et klinisk billede foreneligt med billede 1 have 
opfølgende behandling efter den primære kirurgiske behandling? I givet fald hvilken 
behandling?  

• Ja, onkologisk behandling 

• Kemoterapi: 3 serier kombinationsterapi 

 

 

18. 
Hvordan skal en patient med ikke-metastatisk testiscancer efterfølgende kontrolleres og 
hvor længe? 

  

• Tumormarkører og klinisk kontrol i alt i 5 år (initialt hver 3. måned) 

  

 

19. 
Hvordan skal en patient med metastatisk testiscancer efterfølgende kontrolleres og hvor 
længe? 

• Tumormarkører, CT-scanning og klinisk kontrol i alt i 5 år (initialt hver 3. måned) 



Opgave 2 
Kardiologisk patient. 
72-årig mand indlægges af egen læge i medicinsk modtagelse på grund af hviledyspnø. 
Han har i 10 år haft type 2 diabetes. Han har nu i 2 uger haft tiltagende funktionsdyspnø 
og har i de sidste 2 nætter måttet sidde op og sove. I forbindelse med en helbredstest har 
egen læge for 3 år siden hørt mislyd over hjertet. Mislyden er ikke blevet nærmere udredt. 
 

 

1. 
Hvilke opklarende spørgsmål har du i relation til patientens aktuelle sygdom i forbindelse 
med din optagelse af anamnesen? 

 

Spørge ud til: 

• Dyspnø jvf.NYHA klasse (NYHA 1 ingen funktionsbegrænsning; NYHA 4: 
symptomer i hvile eller ved minimal belastning) 

• Vægtøgning 
• Smerter eller trykken i brystet (angina eller AMI) 
• Symptomer fra underekstremiteter (obs DVT, hævede ben) 
• Feber 
• Synkope, nærsynkope, svimmelhed, arytmifornemmelse 

 

 

2. 
Hvilke kliniske fund vil du fokusere på ved din objektive undersøgelse? 

 

• Temperatur  
• Akut medtaget  
• Objektiv dyspnø i hvile og/eller ved tale 
• Puls på ekstremiteter og hals (evt. parvus (dvs. lille pulsamplitude) og tardus (dvs. 

forsinket pulsbølge)  
• Hjertestetoskopi (mislyde inklusiv eventuelle mislyde på halskar, regelmæssig 

versus uregelmæssig hjerterytme) 
• Lungestetoskopi (stasekrepitation) 
• Abdomen (hepatomegali) 
• Ekstremiteter (ødemer, lægømhed) 

 

 



3.  
Hvilke biokemiske laboratorieprøver vil du ordinere, når du ser patienten i den akutte 
modtagelse? 

• Myokardie-iskæmimarkører (P-Troponiner, CK-MB) 
• P-Kalium og P-Natrium 
• P-Kreatinin 
• Hæmoglobin og leucocytter (og differentialtælling) 
• d-dimer 
• a-punktur 

 

 

4. 
Hvilke øvrige parakliniske undersøgelser vil du bestille? 

 

• Ekg 
• Røntgen af thorax 
• Ekkokardiografi 
• Evt. lungescientigrafi 
• Evt. KAG 
• Evt. arbejdstest 

 
 
På dag 2 under indlæggelsen bliver der udført ekkokardiografi, som viser en svær 
valvulær aortastenose med et beregnet klapareal på 0,9 cm2. Der er ingen samtidig 
aortainsufficiens. Der er normal systolisk funktion af venstre ventrikel (EF er 60 %). 
 

 

5.  
Beskriv de 3 kardinal-symptomer hos patienter med aortastenose. 

 

• Anstrengelsesudløst angina pectoris 
• Funktionsdyspnø 
• Synkope/nærsynkope ved fysisk anstrengelse 

 

 

 
 



6. 
Beskriv patofysiologien for fremkomst af de typiske (kardinal) symptomer hos patienter 
med aortastenose. 

 

• Anstrengelsesudløst angina pectoris: Hypertrofisk venstre ventrikel med stort 
iltbehov, højt intrakavitært blodtryk (især diastolisk) medførende tryk mod 
subendocardiet, kompression af myocardielle koronararteriegrene. Hypertrofi 
medfører desuden generel hypoperfusion 

 

• Funktionsdyspnø: Hypertrofisk venstre ventrikel medfører nedsat diastolisk 
relaksation hvilket giver øget fyldningstryk i ventrikel. Trykstigning i venstre atrium 
og lungekredsløb 

 

• Synkope/nærsynkope ved fysisk anstrengelse: Begrænset mulighed for at øge 
slagvolumen. Ved anstrengelse sker en perifer vasodilatation, som ikke kan 
kompenseres ved øget minutvolumen 

 

 

7.  
Beskriv det typiske hjertestetoskopifund ved aortastenose. 

• Systolisk ru mislyd, med max på første aortasted (IC2 på højre side).Projektion til 
halskar 

• 2. hjertelyd er svækket (eller uhørlig) på første aortasted 
 

 

 

Billede 2 

 

 

8. 
Billede 2 viser ekg optaget ved indlæggelsen af patienten. Beskriv det vedlagte ekg. 

 

• Sinusrytme 
• Venstresidig hypertrofi 



• Venstresidig belastning  
 

 

9. 
Hvordan vil du medicinsk behandle patientens akutte tilstand med dyspnø og lungestase? 

 

• Hjerteinsufficiens hos patienter med aortastenose behandles med diuretika og evt. 
suppleret med digoxin 

• Evt. forsigtig ACE hæmmerbehandling 
• Ilt på næsekateter 

 
(Dosis af medicamina forudsættes ikke bekendt) 

 
 
10. 
Hvordan er den kirurgiske behandlingsstrategi hos: 

a) den asymptomatiske patient med aortastenose? 

b) den symptomatiske patient med aortastenose.? 

 

• a) Patienter med aortastenose kan længe være asymptomatiske og har i denne 
fase god prognose. Disse patienter følges regelmæssigt ved ambulante kontroller 
med besked om at henvende sig ved fremkomst af symptomer og opereres ved 
faldende EF. Der foretages kontrol ekkokardiografisk undersøgelse 

 
• b) Ved symptomer forværres prognosen og patienten bør henvises til fremskyndet 

vurdering med henblik på operation med indsættelse af mekanisk eller biologisk 
klapprotese  

 
 
11. 
Beskriv de hyppigste komplikationer, der kan ses efter ethvert hjertekirurgisk indgreb 
herunder operation med indsættelse af ny aortaklap. 

 

• Arytmier overvejende atrieflimren (ses hos 20-30 %) 
• Neurologiske skader/påvirkning (apoplexi hos 2-3 %, hyppigere diffus forbigående 

cerebral påvirkning (40-50 %) 
• Respiratorisk insuffiens, specielt KOL patienter, sekretstagnation, atelektase, 

pneumoni 



• Blødning (på grund af kirurgi, heparinisering med mere). Ca. 5 % reopereres på 
grund af blødning 

• Tamponade 
• Hypotension – volumenmangel 
• Infektion (overfladisk sårinfektion og dyb infektion (mediastinitis 1 %) 
• 2.-3. grads av blok 
• Pumpesvigt, low cardiac output, myokardieinfarkt 1-2 % 
• Pneumothorax, hæmothorax 
• Nyreinsufficiens specielt hos ældre især efter perioder med lavt BT 
• Tarmparalyse, obstipation, stress ulcus 
• Sepsis, multiorgansvigt 
 
NB: 
• Derimod ses der meget sjældent DVT og lungeemboli efter hjertekirurgi (formentlig 

pga heparinisering) 
 
 

(Der forventes besvaret med mindst 5 punkter. Perfekt besvarelse anføres 10 eller 
flere komplikationer. Prioriteret rækkefølge ikke nødvendig for besvarelse men 
overvejende korrekt prioritering vil give ekstra point) 

 
 
12.  
Beskriv de forskellige klaptyper der anvendes ved kirurgisk behandling af aortastenose. 
Anfør fordele og ulemper ved de forskellige klaptyper. 

 

• Mekaniske klapper: Fordel livslang holdbarhed. Sammenlignet med homograft 
klap er mekaniske klapper lettere at implantere. Ulempen er livslang AK 
behandling 

 

• Biologiske klapper: Hos patienter over 65 år holder klappen i 15-20 år. Kræver kun 
AK behandling de første 3 måneder (med mindre patienten har en anden sygdom 
der giver indikation for AK behandling) 

 

• Homograft: Ingen AK behandling. Ulemperne er at de er svært tilgængelige er 
svære at og holder kun 20-25 år. Bruges især til endocarditis patienter 

 

• (Stent-klapper som indsættes i forbindelse med TAVI procedure (= Transcatheter 
Aortic Valve Implantation): Kan anvendes til patienter med høj operativ risiko, 
langtidsresultater ukendte, indsættes perkutant via a. femoralis eller via incission i 
apex af venstre ventrikel) 

 

 



 

13. 
Hvilken klaptype vil du vælge til den beskrevne patient i forbindelse med kirurgisk 
behandling af aortastenose? 

 

• Biologisk klap vil være at foretrække (høj alder hos patienten og kortvarig AK 
behandling) 

 

 

14. 
Angiv terapeutisk interval for INR (International Normaliseret Ratio) for patienter med 
mekanisk aortaklapprotese (uden andre risikofaktorer for tromboembolisk komplikation). 

 

• INR mellem 2,0  - 3,0. 
• (Behøver ikke besvares: patienter med mekanisk aortaklap og risikofaktorer som 

f.eks. atrieflimren bør lægges højere med INR mellem 2,5 - 3,5) 
 

 
15. 
En patient med mekanisk aortaklapprotese og i medicinsk behandling med Marevan (efter 
skema) får ved en rutinekontrol påvist en INR værdi på 1,2. Målingen gentages og man 
finder samme værdi. Hvordan vil du behandle patienten? 

 

• INR er under terapeutisk interval 
• Man øger Marevan dosis og giver samtidigt lavmolekylært heparin 
• Ny INR kontrol efter få dage 

 

 

16. 
Beskriv de typiske makroskopiske fund ved undersøgelse af hjertet ved sektion af en 
afdød patient med svær valvulær aortastenose. 

 

• Forstørret hjerte med øget vægt  
• Forkalkning og stenose af aortaklappen 
• Hypertrofi af venstre ventrikel (øget vægtykkelse) 
 



Opgave 3 
Patient med akutte mavesmerter og opkastninger 
65-årig mand indlægges akut på kirurgisk afdeling på grund af 1 døgns anamnese med 
opkastninger og diffuse abdominalsmerter. Alkoholforbruget er 37- 42 genstande per uge 
og tobaksforbruget er 20 cigaretter dagligt (38 pakkeår). Han er som 30-årig opereret for 
perforeret blindtarm gennem en midtlinieadgang. Patienten er i 
antihypertensionsbehandling med tablet Diural 40 mg x 2 dagligt og tablet Kaleorid x 2 
dagligt. Endvidere tager patienten tablet Ibuprofen 400 mg p.n. mod kroniske rygsmerter.  
 
Af sygeplejersken får du oplyst, at han er moderat smerteforpint (visuel analog skala = 55 
mm ud af 100 mm), afebril. BT er 160/90 mm Hg, puls 92/minut og respirationsfrekvensen 
er 14/minut. Body Mass Index (BMI) er 34 kg/m2. 
 
 
1. 
På baggrund af ovenstående oplysninger redegøres for differentialdiagnostiske 
overvejelser. Du skal anføre baggrunden for dine valg. Du skal skrive dine 
differentialdiagnoser i prioriteret rækkefølge efter sandsynlighed. 
 

• Mest sandsynlige: 
Gastroenteritis (mest hyppige årsag til disse symptomer) 
Pancreatitis acuta (stort alkoholforbrug) 
Mekanisk ileus (tidligere operation, tidligere peritonitis) 
Ulcus ventriculi/duodeni (NSAID, stort tobaksforbrug) 
Perforeret hulorgan (NSAID) 

 
• Mindre sandsynlige: 

Rumperet aortaaneurisme, mindre sandsynligt på grund af 
smertelokalisationen og hæmodynamisk stabil (men dog en mulighed: 
tobaksforbrug, tidligere hypertoniker) 
Divertikulitis (mindre sandsynligt, da patienten er afebril) 



Kolelithiasis (mindre sandsynligt, da patienten har diffuse abdominale 
smerter) 
Ureterolithiasis (mindre sandsynligt på grund af smertelokalisationen) 
Akut koronar syndrom (mindre sandsynligt på grund af smertelokalisationen, 
men dog en mulighed: tobaksforbrug, tidligere hypertoniker) (tobaksforbrug, 
højt BMI, hypertension) 

 
 
Maximum points gives for velprioriteret rækkefølge af mindst 7 svar heraf mindst 3 fra 
gruppen ”mest sandsynlig”. 
 
 
Da du umiddelbart efter tilser patienten første gang, har han galdefarvede opkastninger.  
 
 
2. 
Hvilken initial behandling (eksklusiv billeddiagnostik) skal iværksættes? Angiv en kort 
begrundelse for hvert valg. 
 

• Ventrikelsonde til sug (forebygge aspiration, aflaste tarmen og evt. optimere 
udregningen af væsketab) 

• IV-adgang til re-hydrering med isotonisk NaCl 
• Morfika indgivet parenteralt 

 
 
Kort efter indlæggelsen er der taget blodprøver, der giver følgende svar: 

B-hæmoglobin: 11,5 mmol/l (8,0 - 11,0) 

B-leukocytter: 12 x 109/l (3 - 10) 

C-reaktiv protein: 45 nmol/l (< 65) 

P-natrium: 138 mmol/l (136 - 146) 

P-kalium: 3,0 mmol/l (3,5 - 5,0) 

P-kreatinin: 145 mikromol/l (97 - 130)  



P-albumin: 723 mikromol/l (600 - 800) 

P-bilirubin: 15 mikromol/l (4 - 20) 

P-aspartat aminotransferase: 70 U/l (10 - 50) 

P-basiske fosfataser: 285 U/l (80 - 255) 

P-koagulationsfaktorer II, VII og X: 0,80 U/l (0,70 - 1.30) 

P-amylase: 140 U/l (25 - 120) 

 
 
3. 
For hvert abnormt svar skal du angive de(n) mest sandsynlige årsag(er). 
 

• B-hæmoglobin: Hæmokoncentration på grund af dehydrering 

• B-leukocytter: Uspecifik, afspejler inflammatorisk aktivitet 

• P-kalium: Elektrolytderangering på grund af opkastninger mest sandsynlig, 
diuretikabehandlingen medvirkende årsag  

• P-kreatinin: Dehydrering 

• P-aspartat aminotransferase: Mest sandsynlig på grund af stort 
alkoholforbrug, galdevejslidelse mindre sandsynlig 

• P-basiske fosfatase: Mest sandsynlig på grund af stort alkoholforbrug, 
galdevejslidelse mindre sandsynlig 

• P-amylase: Evt. pankreatitis men, da værdien er mindre end 3 x øvre 
normal grænse er dette mindre sandsynligt, evt. uspecifik reaktion 

 

 

Samtidigt er der taget en A-punktur, der viser følgende:  

pH = 7,51 (7,35 - 7,45) 

ilt-saturation = 96 % (95 - 99) 

paO2 = 12 kPa (10 - 14) 

paCO2 = 7,5 kPa (4,7 - 6,2) 

standard base excess = 4 (-2 til 2) 



standard bicarbonat = 30 mmol/l (22 - 27). 

 

 

4. 

Kategorisér patientens syre/base forskydning og giv en kort karakteristik af svaret på A-
punkturen samt den mest sandsynlige årsager til A-punkturen. 

 

• Ikke-kompenseret metabolisk alkalose (baseose): 

Opkastninger af syreholdigt ventrikelsekret (vigtigst) 

Diuretika-betinget hypokalæmi (mindre vigtig) 

 

  
Ved den kliniske undersøgelse bemærker du et distenderet abdomen. Der er diffus 
ømhed, men ikke sikker peritoneal reaktion. I patientens adipøse bugvæg bemærker du en 
3 x 3 cm fast og lidt øm udfyldning svarende til midtliniecicatricen. Huden over 
udfyldningen er upåfaldende.  
 
 
5. 
Giv 3 differentialdiagnostiske muligheder til dette fund og angiv først den mest 
sandsynlige. Begrund dine svar. 
 

• Irreponibelt/stranguleret/incarcereret incisionelt hernie 
Patienten er tidligere opereret og har klinik der kan være forenelig 
med en afklemt tarm 

 
• Nyopstået umbilikal eller epigastriel hernie   

Patienten er disponeret på grund af høj BMI og eventuelt 
forekomst af ascites/KOL 

 
• Subkutan absces (furunkel eller karbunkel),-  



Oftest med ømhed og eventuelt rødme af huden  
 

• Inficeret aterom 
Oftest med ømhed 

• Hæmatom 
Er ofte ledsaget af misfarvning af huden 

 
• (Bugvægstumor eller metastase kan nævnes, men er trods alt et meget sjældent 

og vil oftest ikke være ømt) 
 
 
Du redegør for anamnese og fund til din bagvagt, som bestiller en CT-skanning af thorax 
og abdomen.  
 
 
6. 
Anfør sandsynlige patologiske fund som vil kunne forekomme på en abdominal CT-
skanning hos denne patient? Fundene ønskes begrundet. 
 

• Distenderede tarme med væskespejl tydende på ileus 

• Den beskrevne abdominale udfyldning 

• Herniering jvf. det palpatoriske fund 

• Fri væske (ascites på grund af ileus, cirrose eller peritoneal inflammation) 

• Fri luft (perforeret hulorgan) 

• (Eventuelt inflammationsforandringer omkring organer (eks. colon sigmoideum, 
pancreas eller galdeblære). Svaret ikke nødvendigt). 

• (Eventuelt ureterostase/-sten. Svaret ikke nødvendigt). 

 



På billede 3 ses et billede af en CT skanning af abdomen i transverselt snit med kontrast 
af den pågældende patient  

 

 

Billede 3 

 

 

7.  

Hvad er den mest sandsynlige diagnose? 

• Tyndtarmsileus og bugvægshernie med tyndtarmsslynge 

• I stedet for at anføre tyndtarmsileus vil diagnosen ileus også kunne accepteres 

 

(Det giver max point at konstatere dilaterede tarme i sammenhæng med 
hernie, og at anføre at CT skanningsbilledet ikke udelukker kolonileus) 

 

 

8. 

Hvilke faktorer øger risikoen for komplikationer ved operation hos denne patient? 

• Højt BMI 

• Stort alkoholforbrug 

• Stort tobaksforbrug 

• Væske- og elektrolytforstyrrelser 

• Adhærencer efter tidligere abdominal operation (og muligvis tidligere peritonitis) 

 

 

 

 

 

 

 



Der findes indikation for akut operation. 

 

 

9. 

Hvad bør patienten informeres om, inden han giver sit samtykke til operationen? Begrund 
kort for hvert punkt. 

• Operation er nødvendig, da tilstanden ellers kan være livstruende 

• Risiko for  

tarmresektion 

Sårinfektion 

Hernierecidiv 

 Stomi 

 

• Evt. indsættelse af et kunststofnet ved behandlingen af brokket, kunstofnet 
nedsætter risiko for recidiv sammenlignet med sutureret plastik 

 

• Blodtransfusion anvendes, såfremt der er indikation for dette 

 

 

Patienten gennemgår en akut operation. Det postoperative forløb er ukompliceret. 
Patienten udskrives 6 dage efter operationen til sit eget hjem. På 9. døgn efter operationen 
indlægges patienten akut på medicinsk afdeling på grund af almen ubehag, dyspnø og 
trykken for brystet. Der er ingen abdominale klager. 

 

 

10. 

Nævn mindst 3 differentialdiagnostiske muligheder og angiv kort de relevante parakliniske 
og billeddiagnostiske undersøgelser for differentialdiagnoserne. For hver 
differentialdiagnose skal du også nævne disponerende faktor(er). 

 



• Lungeemboli: CT-skanning med kontrast af lunger, lungeskientigrafi eller 
ekkokardiografi (D-dimér ikke anvendelig på grund af nylig operation) 

Dispositioner: Højt BMI, nylig generel anæstesi og kirurgi, høj alder 

 

• Pneumoni: Røntgen af thorax, ekspektorat til D/R og blodgasanalyse 

Dispositioner: Stort tobaksforbrug, nylig generel anæstesi og kirurgi, stort 
alkoholforbrug 

 

• Akut koronar syndrom: Ekg, ekkokardiografi, myokardieskintigrafi, røntgen af 
thorax 

Dispositioner: Stort tobaksforbrug, hypertoniker, højt BMI 

 

• Det vil ikke blive regnet som en fejl, såfremt der svares ”anastomoselækage” på 
formodningen om, at der er tarmreseceret med efterfølgende anastomose ved 
operationen. Det faktum, at patienten ikke har abdominalsmerter og er 9 dage 
efter indgrebet, taler dog mod denne komplikation 



Korte spørgsmål 

1. 
En 42-årig mand blev steriliseret ved vasektomi gennem skrotale snit i lokalbedøvelse, 
hvor 2 cm af vas deferens blev reseceret og enderne ligeret. Postoperativt ukompliceret, 
men 3 måneder senere søger han læge på grund af nyopdaget tumor i højre 
skrotalhalvdel. Objektivt finder du en 1x1.5 cm stor tumor i relation til testis, den er hård og 
øm. Ingen miktionsbesvær, urinstix er blank, patienten er afebril og i god almentilstand. 

 

Ud fra følgende valgmuligheder skal du angive den mest sandsynlige diagnose: 

 

a. postoperativ epididymitis 
b. spermatocele 
c. hydrocele funiculi 
d. spermagranulom                                                                                                    
e. malign tumor 

 

• d; Spermagranulom 
 

 

2. 
Samme patient som i opgave 1. Forklar kort dit valg og fravalg af diagnoser 

• Den mest sandsynlige diagnose er et spermagranulom. Dette dannes når der 
uddiffunderer spermatozoer ud i det omgivende væv fra de ligerede ender. 
Inflammatorisk reaktion og ømhed. Muligvis prædisponerer dette til spontan re-
anastomosering.  

• Spermatocele/hydroceler er normalt ikke faste eller hårde i konsistens og kun 
sjældent med ømhed.  

• Fund af maligne tumorer efter vasektomi er ekstremt sjældent forekommende 
• Postoperativ epididymitis er usædvanligt og blank urinstix, fravær af feber og 

miktionsbesvær taler også mod denne diagnose 
 

 
3.  
Hvad kaldes den maligne celle ved Hodgkin lymfom og hvordan ser den typiske celle ved 
Hodgkin lymfon ud i et lysmikroskop? 

 



Navn 

• Hodgkin celler/Reed Sterberg celler (for de dygtige: varianter– lakunær celler ved 
nodulær sclerose; popcorn celler ved lymphocyte predominance) 

 

Lysmikroskopisk udseende 

• Store celler, en eller flere cellekerner med åben/lys kromatintegning og meget 
tydelige/prominerende, violette/eosinophile nukleoler 

 

 

 

 

4.  
Hvad forstås ved akut pyelonefritis? 

• Inflammation i fraførende urinveje samt nyrens parenkym. 
 

 

5. 
Forklar den vigtigste patofysiologiske årsag til akut pyelonefritis. 

• Bakteriel infektion, der er betinget af hæmmet afløb fra nyren 
 

 

6. 
Hvad er den mest sandsynlige årsag til akut pyelonefritis hos 

 a): en tre-årig pige/dreng? 

 b): en 27-årig kvinde? 

 c) en 58-årig mand? 

 

a) Kongenit misdannelse 

b) Graviditet  

c) Infravesikal obstruktion på grund af prostatehyperplasi 



 

7. 
Hvad er forskellen på nefrotisk- og nefritisk syndrom? 

 

• Nefrotisk syndrom er karakteriseret ved  
Proteinuri 

Ødemer 

 

• Nefritisk syndrom er karakteriseret ved  
Hæmaturi,  

Påvirket nyrefunktion  

Hypertension 

 

 
8. 
Hvad forstås ved betegnelsen: akut interstitiel nefritis? 

• Betændelse i nyreparenkymets støttevæv/bindevæv (evt. involverende tubuli) 
 

 

9. 
Hvad er den mest sandsynlige morfologiske diagnose ved nefrotisk syndrom hos et barn? 

• Minimal change disease (minimal change lesion). 
 

 

10. 
Beskriv det lysmikroskopiske fund ved nyrebiopsi hos et barn med nefrotisk syndrom ? 

• Normal morfologi 
 

 

 



11. 
Forebyggelsesstrategier omfatter individorienterede indsatser (højrisikostrategi), 
massekampagner og strukturelle tiltag. Anfør for hvert af nedenstående 
forebyggelsesaktivitet, hvilken kategori de tilhører: 

 

 a. Beskatning af alkohol 

 b. Anbefaling om at være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen 

 c. Screening for cervixcancer 

 d. Tilbud om rygeafvænning 

e. Aldersgrænse ved køb af tobak 

 

• a og e: strukturel indsats 
• b: oplysningskampagne (massekampagne) 
• c og d: individorienteret indsats 

 

 

12. 
Incidens af hjertesygdomme er faldet i den vestlige verden siden 60’erne og 70’erne. Dette 
skyldes fald i risikofaktorer og bedre behandling (af højt blodtryk og kolesterol). Nu flader 
faldet ud, og visse steder er incidensen begyndt at stige igen. Nævn to væsentlige grunde 
til den seneste ændring. 

 

• Stigning i forekomst af fedme og stigning i forekomst af type 2 diabetes  
• (Fald i fysisk aktivitet og øget kalorieindtagelse accepteres også) 

  

 

 

13.  
WHO fastsatte i 1968 en række krav, der skal være opfyldt før en systematisk screening 
for cancer kan iværksættes. Den væsentligste forudsætning er, at der foreligger 
randomiserede forsøg som dokumenterer en nedgang i dødelighed som følge af 
screeningen.  

 



Hvad hedder den bias, som man undgår ved at gennemføre disse randomiserede forsøg 
og beskriv hvorfor de randomiserede forsøg er nødvendige 

• Lead time bias 
• Når der screenes, opdages cancere tidligere end ellers. Den tid der går fra 

canceren opdages ved screening til den ville være opdaget ved klinisk 
undersøgelse, kan fejlagtig tolkes som en forlængelse af levetiden, hvis 
screeningen ikke afprøves i et randomiseret design 

 

 

14. 
Traditionelt opdeles forebyggelse i primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Angiv hvilke 
typer forebyggelse følgende tiltag repræsenterer 

 

a. screening for type 2 diabetes 
b. Livsstilssamtaler med patienter efter et AMI 
c. Screening for blodtryk 
d. Rygeforbud i det offentlige rum 

 

• a: sekundær 
• b: tertiær 
• c: både primær og sekundær kan accepteres (da det kommer an på 

hvad man vil forebygge)  
• d: primær (en spidsfindig student vil også kunne svare tertiær, da 

rygeforbud også hjælper patienter med f.eks. hjertesygdom, hvilket 
han/hun bør krediteres for) 

 

 

15. 
Nævn mindst 2 årsager til mekanisk colonileus hos voksne 

• Cancer coli et recti Bør nævnes 
• Volvolus  Bør nævnes 
• Mb Crohn 
• Divertikulitis stenose 
• Stråleskader 
• Invagination 

 
 
16. 
Atrieflimren – nævn 3 vigtige risikofaktorer for udvikling af atrieflimren. 



• stigende alder  
• hypertension 
• hjerteinsufficiens 
• iskæmisk hjertesygdom 
• klapsygdom 
• venstre ventrikelhypertrofi 
• diabetes  

 

 

17. 
Lang QT-syndrom – hvad er den normale varighed af QT-intervallet?  

• Korrigeret QT-interval (QTc) mindre end 440 ms 
 

 
18.  
Hvad hedder den typiske arytmi der kan ses ved langt QT syndrom? 

• Torsades de pointes ventrikulær takykardi 
 

 

19. 
Nævn 3 årsager til langt QT-syndrom 

• Kongenitte former:  
Romano-Ward syndrom 

Jervell-Lange Nielsens syndrom  

 

• Erhvervet langt QT-syndrom:  
Elektrolytforstyrrelser, specielt hypokaliæmi 

 

• Medikamenter:  
Antiarytmika (eksempler sotalol, amiodaron). 

Neuroleptika 

Antidepressiva 

Antibiotika af erythromycin gruppen 



Antihistaminer 

 

 

20.  
En brandsårspatients akutte tilstand afhænger blandt andet af (nævn mindst 3 faktorer): 

• Det forbrændte areals størrelse 
• Destruktionens dybde 
• Eventuelt inhalationsskade (røggas) 
• Alder 
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4 elementer vægtes ligeligt i bedømmelsen. Bemærk at nogle korte spørgsmål kan 
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OPGAVE 1 
 
90-årig kvinde indlægges fra plejehjem med flere dages abdominale smerter. Medfølgende 
plejepersonale fortæller, at patienten vanligt er velfungerende på plejehjemmet, omend lidt 
glemsom. Patienten er tidligere hysterektomeret på grund af benign lidelse samt opereret 
for artrose i højre hofte. Patienten lider af medicinkrævende hjerte- og lungesygdom.  
 
Der er flatus- og afføringsstop gennem de sidste to dage. Ved indlæggelsen findes 
patienten med normalt blodtryk, afebril, vågen, dehydreret og akut medtaget med 
meteoristisk abdomen. Der tages røntgenoversigt over abdomen. Figur 1 a viser 
røntgenbillede med stråleprojektion i venstre sideleje og figur 1 b med stråleprojektion i 
stående stilling.  
 
 

 
 

Figur 1 a 
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1.1. Beskriv de vigtigste fund ved røntgenundersøgelserne (figur 1 a og 1 b må gerne 
 beskrives under ét).  
 
 Røntgenfund 

• Dilaterede tyndtarme med væskespejl i forskellige niveauer 
• Tyndtarmsslynge med væskespejl i højre lyskeregion 
• Ingen kolonluft 
• Ingen tegn til fri luft 
• Hofteprotese dxt 

Figur 1 b 
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1.2. Hvad vil du lægge vægt på ved anamneseoptagelsen og ved den objektive 

undersøgelse? 
 
 Anamnese 

• Smerteanamnese (konstante eller turevise, debut, udvikling, varighed, 
lokalisation) 

• Tidligere operationer 
• Afføringsmønster 
• Opkastninger (udseende, lugt (fækulent?))  
• Ko-morbiditet (eventuel kontraindikationer til akut operation) 

 
 Objektiv undersøgelse 

• Almen tilstand (akut/kronisk påvirket, BT, puls, tegn til sepsis) 
• Abdomen  

o Inspektion (cikatricer, synligt tegn til brok, hudmisfarvning, 
asymmetri/tarmrejsning)  

o Auskultation (tarmlyde: tavst, aggraverede eller normale lyde) 
o Palpation (ømhed, peritoneal reaktion, palpable udfyldninger/brok, 

reponible udfyldninger/brok) 
o Exploratio rectalis (tumor, blod/slim, faeces’ farve/konsistens) 

 
1.3. På baggrund af anamnese, objektive fund og billeddiagnostik hvad er da dine 

tentative diagnoser hos denne patient? Giv en kortfattet begrundelse for dine 
differentialdiagnostiske overvejelser. 

 
• Tyndtarmsileus (mekanisk eller paralytisk) 
• Hernia inguinalis/femoralis dxt. 
• Adærenceileus (tidl. hysterektomi) 
• Appendicitis 
• Obstruerende coecumcancer 

 
1.4. Angiv behandlingsforslag til patientens akutte tilstand.  
 

 Behandlingsforslag 
• I.v. drop, ventrikelsonde 
• Forsøg på taxis før eksplorativ laparotomi (dog ikke gennemføre ved mere end 4-

6 timers strangulation/incarceration) 
• Akut eksplorativ laparotomi med ophævelse af obstruktion 
• Behandling af underliggende årsag: (hernie:  reponering eller herniotomi), 

adhærencer (konservativ hvis smertefrie intervaller, dvs. ikke strangulation, ellers 
operation).  C.coeci:  højresidig hemikolektomi og appendicit:  operation. 

• Eventuelle argumenter for konservativ behandling kan anføres  
• Eventuelle argumenter for tyndtarmspassage kan anføres 
 

1.5. Du beslutter dig for at operere patienten. Hvem vil du informere, og hvad vil du sige? 
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• Samtale med patient (og hvis mulig kontakt til pårørende) 
o Informeret samtykke om forestående operation  
o Risiko for stomi 
o Risiko for operationsrelaterede komplikationer (blødning, sårruptur, 

betændelser, tarmlæsion, død) 
• Bestille narkosetilsyn, informere om akut operation og at patienten kan risikere 

respiratoriske- og hjerteproblemer; derfor evt. epidural blokade  
• Timeout umiddelbart før operation. Informere personale på operationsstue om 

patient ID (CPR) og hvad der skal foregå (akut eksplorativ laparotomi) 
 
1.6. Ved operationen anlægges tyndtarmsstomi ca. 1,5 meter fra Treitz’ ligament. Efter 3 

dage er der stomioutput på 6 liter i døgnet. Patienten spiser og drikker, men er 
gennem det sidste døgn blevet tiltagende sløv og cerebralt sløret og klager over 
ukarakteristiske abdominale smerter. Hjerteaktionen er uregelmæssig 110/min, BT 
115/50. P-creatininium 120 µmol/L (normalt 50-90 µmol/l), S-natrium 139 mmol/L 
(normalt 137-145 mmol/L), P-kalium 2,2 mmol/L (normalt 3,6-5,0 mmol/L).  
Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser gør du dig?   
Mangler du nogle oplysninger?  
Hvilken plan vil du iværksætte? 

 
Differentialdiagnoser 

• Dehydrering, hypovolæmi (blødning) 
• Sepsis 
• Delvis afklemning af tyndtarm/partiel stenose af tyndtarm/stomi, dvs 

mekanisk ileus  
 
Mangler oplysninger om  

• Temperaturmåling 
• Objektiv undersøgelser af abdomen inklusiv eksploration af stomi og 

vurdering af cikatrice 
• Væskeregnskab 
• Hgb, infektionstal 

 
Handlingsplan 

• Differentieret fokuseret handlingsplan afhængig af ovenstående objektive 
fund (under ”mangler”) 

• Intravenøs rehydrering og dagligt stort væskeregnskab inklusiv daglig 
vejning 

• Eventuel akut reoperation 
• Ernæringsplan (enteral og parenteral ernæring iht. energibehov)  

 
1.7. En uge efter operationen tilkaldes du til patienten. Sygeplejersken har måttet skifte 

abdominalcikatricen mere end 5 gange i vagten. Cikatricen er rød, og det siver med 
let plumret, ikke ildelugtende klar væske ud af såret. Temperaturen er 37.8 ºC, P-
CRP (C-reaktivt protein) er 37 mg/l (normalt <5 mg/L).  
Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser gør du dig?  
Hvad vil du foretage dig?    
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Differentialdiagnoser 

• Fascieruptur 
• Sårinfektion (overfladisk/dyb) 

 
Handlingslan 

• Patienten skal til akut operation på mistanke om fascieruptur 
 
1.8. Patienten genvinder langsomt sine kræfter, men 9 dage efter operationen tilkaldes du 

akut til patienten. Der har været mavetarmfunktion, men personalet fortæller, at 
patienten de sidste dage har hostet, været subfebril og klaget over mavesmerter med 
forværring over de sidste 2 timer. Patienten er bleg og ligger stille i sengen. Der gives 
2 liter ilt i minuttet på næsekateter. Pulsen er 90/min og BT er 170/98. 
Respirationsfrekvensen er 30/min. Der tages en arteriepunktur der viser: 
A-O2 6,5 kPa (normalt 10 - 14 kPa) 
A-CO2 3,5 kPa (normalt 4,5 - 6,1 kPa) 
Standard bicarbonat 18 mmol/L (normalt 22 - 27 mmol/L) 
pH 7,23 (normalt 7,35 - 7,45) 
A-lactat 3,2 mmol/L (normalt 0,2 - 2,1 mmmol/L) 
Base excess: -6,5 mmol/L (normalt -3.3 til -2.3 mmol/L) 
 
Kommenter svaret på arteriepunkturen og gør dig overvejelser over relevante årsager 
til tilstanden.  

 
A-punktur viser metabolisk delvist respiratorisk kompenseret acidose 
 
Kliniske differentialdiagnoser 

• Perforeret hulorgan 
• Pneumoni 
• Lungeembuli 
• Hjerteinfarkt 
• Tarmiskæmi 
• Sepsis af anden årsag 
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OPGAVE 2 
 
En 58-årig mand er gennem det sidste år blevet tiltagende generet af åndenød og trykken 
i brystet i forbindelse med fysisk anstrengelse. Han havde for en måned siden en episode 
med nærbesvimelse under trappegang til 2. sal og indlægges nu akut via skadestuen 
efter regulær synkope - igen i forbindelse med trappegang.  
Patientens hustru beretter, at hendes mand var besvimet i cirka ½ minut og derefter 
vågnede fuldstændig op igen.  
I skadestuen findes patienten vågen, klar og upåvirket. Ingen åndenød. Der findes en ru 
systolisk mislyd, mest udtalt til højre for manubrium med udstråling til halskarrene.  
 
2.1. Angiv den mest sandsynlige diagnose og differentialdiagnoser. 
 

Svar: 
Diagnosen er aortastenose. Klassisk symptomatologi med dyspnø, trykken i brystet 
og specielt anstrengelsesudløst synkope med en systolisk mislyd over aortastedet 
med udstråling til halskarrene. Den eneste anden relevante systoliske mislyd er 
mitral-insufficiensen, som ikke har synkoper, og mislyden har maksimum ved apex. 
Differentialdiagnostisk: arytmiudløst synkope, neurologisk sygdom, svær 
hjerteinsufficiens. 

 
2.2. Beskriv et relevant udredningsprogram for denne patient. 
 

Svar: 
EKG med venstresidig akse, venstresidig hypertrofi og belastning  
Rtg af thorax med hypertrofi af hjertet, specielt venstre ventrikel og ofte ingen 
lungestase  
Ekkokardiografi med påvisning af venstre ventrikel hypertrofi. turbulent flow over 
aortaostiet med en signifikant gradient, påvisning af nedsat klapåbningsareal. 
Vurdering af ventrikelfunktionen (EF) og evt. mitralinsufficiens.  
Patienter over 40 år skal rutinemæssigt have udført koronararteriografi for at 
udelukke koronararteriesygdom.  

 
2.3. Angiv operationsindikationerne ved den mest sandsynlige diagnose for denne 

patient. 
 

Svar: 
Synkope eller nærsynkope – absolut OP-indikation 
Hjerteinsufficiens NYHA klasse 3 - 4 
Subjektive symptomer: dyspnø, træthed og angina pectoris.  
Gradient over aortaostiet > 50 mm Hg  
Aortaklap areal <1 cm2 
Begyndende dilatation af venstre ventrikel  

 
Patienten tilbydes kirurgisk behandling, men er ikke umiddelbart indstillet på dette.  
Han er bekymret for risikoen og de komplikationer, der kan indtræde under og efter en 
operationen.  
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2.4. Beskriv den patofysiologiske udvikling, symptomer og prognose uden kirurgisk 
behandling.  

 
Svar: 
Uden operation vil gradienten over aortaostiet tiltage, venstre ventrikel kompenserer 
med tiltagende hypertrofi, men over måneder til år begynder venstre ventrikel at 
svigte og dilatere grundet trykbelastningen med tiltagende fibrose af myokardiet. I 
takt med ventrikeldilatationen ses ofte sekundær mitralinsufficiens (med tiltagende 
dyspnø) og gradienten over aortaostiet kan begynde at falde. Minutvolumen 
begynder at falde og patienterne får først nærsynkoper, senere regulære synkoper 
og angina pectoris grundet nedsat koronarperfusion.  
Efter en synkope er mortaliteten 50% efter 1-2 år, ved dilateret venstre ventrikel 
samme prognose.  
NYHA 3 - 4 1 års mortalitet 30-40 %.  

 
2.5. Beskriv de komplikationer, der kan ses i forbindelse med ethvert kirurgisk indgreb og 

specielt komplikationer, der kan ses efter et hjertekirurgisk indgreb.  
 

Svar: 
Blødning grundet kirurgi, heparinisering og evt. magnyl. Ca. 5% reopereres. 
perikardietamponade  
Hypotension - volumenmangel  
Infektion, overfladisk sårinfektion og dyb infektion (mediastinit 1%) 
Arytmier, overvejende atrieflimmer / flagren, årsag usikker, ses hos 20-30%  
2-3 grads AV-blok  
Pumpesvigt, low cardiac output, myokardieinfarkt 1-2%  
Lungeinsufficiens specielt hos KOL-patienter, sekretstagnation, atelaktaser, 
pneumoni.  
Pneumothorax og hæmothorax. 
Nyreinsufficiens, specielt hos ældre kombineret med perioder med lavt BT  
Neurologiske skader, permanente eller temporære (hæmorrhagier I embolier (2-3%) 
– men hyppigere diffus forbigående cerebral påvirkning (40-50%)  
Tarmparalyse, obstipation, stress-ulcus. 
Sepsis - multiorgansvigt -  
Derimod ses meget sjældent DVT og lungeembolier efter hjertekirurgi 
(hepariniserede pt.)  

 
2.6. Hvilken klaptype vil du tilbyde patienten ved en operation? Angiv fordele og ulemper 

ved de forskellige klaptyper.  
 

Svar: 
Mekaniske klapper: fordel er livslang holdbarhed, let at implantere men kræver 
livslang AK-behandling. Typisk patienter under 65 år. 
Biologiske klapper: hos patienter over 65 år holder klappen 15-20 år, kun AK- 
behandling de første 3 måneder, med mindre patienten af anden årsag er i AK-
behandling.  
Stentløse biologiske klapper: ingen AK-behandling, holdbarhed formentlig 15 – 20 
år,  sværere indsættelse.  
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Homograft: ingen AK-behandling, svære at skaffe, svære at implantere men holder 
20-25 år og bruges typisk til endokardit-patienter og børn. 
Patienten vil blive tilbudt mekanisk aortaklap. 
Hos patienter med absolutte kontraindikationer for operation kan perkutan stentklap 
overvejes (TAVI) 

  
Efter at patienten er blevet orienteret om prognosen uden operation, komplikationer og 
valg af klaptype, er han nu indstillet på at lade sig operere.  
 
2.7. Beskriv kort selve det operative indgreb.  
 

Svar: 
Universel anæstesi, midtliniesternotomi og perikardiet åbnes. Hepariniserer. 
Hjertelungemaskinen tilkobles med kateter i højre atrium til drænage og returneres i 
aorta ascendens. Tang på aorta og hjertet stoppes med kardioplegi – blod tilsat 
kalium der standser hjertet i diastolen og det 4 grader kolde blod køler hjertet ned til 
cirka 10 grader. Aorta åbnes et par cm over aortaklappen som fjernes, annulus 
oprenses og den nye klap indsutureres med filtarmerede suturer. Aorta lukkes, 
hjertet udluftes og aortatangen fjernes. Efter endt opvarmning overtager hjertet igen 
pumpefunktionen, og hjertelunge maskinen frakobles. Protaminiserer. Hæmostase, 
paceelektroder og to dræn retrosternalt og lukkes med ståltråd i sternum.  

 
2.8. Beskriv kort det normale postoperative forløb, kontrol efter operationen, medicinsk 

efterbehandling og langtidsprognosen. 
 

Svar: 
Efter OP transporteres patienten til intensivafdelingen og holdes sederet i respirator 
3-6 timer, og når blødningen er aftaget, tryk- og rytmestabil og normale gastal 
vækkes patienten og extuberes. Monitoreres med ekg, blodtryk, CVP og saturation. 
Flyttes dagen efter operationen til sengeafsnit, mobiliseres i afdelingen dag 1. Dræn 
fjernes dagen efter OP. 
Inden udskrivelsen omkring dag 6-8 kontrolleres rtg af thorax samt ekkokardiografi, 
kardiologisk tilsyn med henblik på fortsat medicinsk behandling og udskrives til 
hjemmet.  
Kontrol en måned efter operationen på henvisende kardiologiske afdeling med ekg, 
rtg af thorax og ekkokardiografi.  
Vigtigt med kontrol af AK-behandlingen. Hypertension skal fortsat behandles ligeså 
antikongestiv behandling og cholesterolsænkere. Patienterne instrueres om 
eliminering af risikofaktorer for arteriosklerose.  
Vigtigt med endokarditprofylakse ved tandlægebesøg. 
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OPGAVE 3 
 
3.1 En 72-årig mand henvender sig til egen læge efter at have haft en enkelt vandladning 

med makroskopisk hæmaturi et par dage forinden. Han har for 3 år siden fået udført 
transuretral resektion af prostata (TUR-P) med benign histologi. Efterfølgende har der 
ikke været nogen vandladningsgener, heller ikke den dag hvor han konstaterede 
blodig urin. Han føler sig i øvrigt sund og rask og får af medicin alene tablet 
simvastatin pga. forhøjet kolesterol. Han har siden 16 års alderen røget 20 cigaretter 
daglig.  

 Hvad skal den praktiserende læge gøre? 
 
 Anamnese 
 Obj. undersøgelse incl. rektaleksploration.  
 Urin stix og urin D+R. 
 Blodprøver: hgb, elektrolytter, se-creatinin og PSA.  
 Sende henvisning til urologisk afdeling mhp. videre udredning. 

Evt. kan allerede nu bestilles billediagnostisk undersøgelse = CT – Urografi   /  i.v. 
Urografi og ultralydsscanning. 
 
Nedenstående kræves ikke nævnt, men gøres det, skal det tælle positivt: 
Fra 2008 er tilkommet kræftpakker. I aktuelle tilfælde skal egen læge umiddelbart 
efter obj. us. maile/faxe henvisning til urologisk afd. med oplysning om, at det drejer 
sig om en kræftpakke patient = ” obs. tumor i urinveje”. Nedenstående 
udredningsprogram vil derefter blive iværksat af urologisk afd. efter nærmere aftalt 
tidsforløb. 

 
 3.2 Hvilke yderligere undersøgelser skal foretages på urologisk afdeling? 
 

 Hvis ikke udført: Billeddiagnostik af urinveje: CT-urografi  eller  iv urografi og 
ultralydscanning) 

 Cystoskopi 
 Urincytologi hvis billeddiagnostik og cystoskopi er normal 

 
3.3 Hvis patienten havde været i blodfortyndende behandling, og INR fandtes over 

terapeutisk niveau, hvilke undersøgelser ville du så finde relevante? 
 
 Nøjagtig de samme som nævnt ovenfor. (Hos ca. 25 % af denne type patienter findes 

en urologisk cancer.) 
 
3.4 Nævn de 3 hyppigste årsager til hæmaturi. 
 
 Infektion 
 Sten 
 Cancer  i urinveje 
 
3.5 Hvilken anamnestisk oplysning kunne specifikt rejse mistanke om en af de nævnte 

årsager til patientens hæmaturi? 
 



 11

Anamnese med langvarig tobaksrygning (rygning er årsag til ca. 50 % af alle 
blærecancertilfælde) 

 
3.6 En cystoskopi afslører en 2 cm stor stilket papillomatøs tumor på blærens bagvæg. 

Hvad bør herefter gøres? 
 
 Indlæggelse til TUR-B i anæstesi. 
 
3.7 Ud fra hvilke 3 kriterier beskrives en blæretumor: 
 
 Type 
 Grad 
 Stadie 

 
3.8 Hvad er kriteriet for, om en blæretumor er benign eller malign? 
 

Om tumorcellerne respekterer eller gennemvokser basalmembranen. 
 
3.9 Beskriv stadieinddelingen af blæretumorer. 
 

Ta respekterer basalmembranen. 
T1 vokser ned i lamina propria / bindevævet  

 T2 vokser ned i muskulaturen – (T2a i inderste ½ del, T2b i yderste ½ del af blære 
muskulaturen) 
T3 vokser gennem blærevæggen – (T3a gennemvækst kan påvises mikroskopisk, 
T3b gennemvækst kan påvises makroskopisk) 

 T4 vokser ind i omkringliggende naboorganer – (T4a indvækst i genitalia interna, T4b 
indvækst i peritoneum, bækkenknogle.) 

 
3.10 Til hvilke lymfeglandler metastaserer blæretumorer primært? 
 

Lymfeglandler i bækkenet - fossa obturatoria langs iliacakarrene og videre op langs 
aorta 

 
3.11 Mikroskopi af fjernet tumorvæv viser Ta, grad II tumor (ikke invasiv tumor med lav 

malignitetsgrad). Hvad er behandlingen af denne? 
 

TUR-B med efterfølgende cystoskopi kontroller (primært hver 3- 4. måned) til 
patienten er recidivfri. Herefter kan kontrol intervallerne øges til 6 – 12 måneder. 
Tidligere blev pt. afsluttet efter 5 års recidiv frihed - men i dag foretrækkes livslang 
kontrol.) 
(Seneste rekommandation er skylning med Mitomycin i forbindelse med TUR-B eller 
senest inden for 24 timer efter indgrebet ). 
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Korte spørgsmål 
 
1.  Hvad er de 3 vigtigste forandringer, der søges udelukket ved akut røntgen af thorax 

hos en afebril patient med akut respiratorisk insufficiens? 
 

 Svar: 
a. Pneumothorax 
b. Pleuraeffusion 
c. Lunge stase 

 
2.  Nævn relevant billeddiagnostisk rækkefølge ved biokemisk verificeret kolestase? 

 
 Svar:  

a. Ultralyd 
b. MRCP 
c. ERCP 

 
3.  Hvad menes med ”tomskanning” ved CT skanning? 

  
 Svar: 

 Skanning uden brug af intravenøs kontrast (skal med) 
 Skanning uden brug af peroral kontrast (kan nævnes) 
 
4.  Angiv mindst 2 organer, hvor planocellulært karcinom forekommer (udgør mindst 

20% af det pågældende organs karcinomer) 
 
 Svar: huden, esofagus, bronkier/lunge. Cervix uteri er også et korrekt svar, men dette 

kan ikke forventes, idet studenterne endnu ikke har fået undervisning i gynækologi. 
 
 
 
5-8. Kronisk myeloid leukæmi 
 
5.  Beskriv kort de typiske histologiske forandringer i knoglemarven. 

 
Svar: hypercellulær, domineret af celler fra myelo/granulopoiesen, bevaret terminal 
uddifferentiering til modne granulocytter (abnorme megakaryocytter, basofili og 
eosinofili kan også forekomme – og vil således også være korrekte svar- men ikke 
nok i sig selv). 

 
6.  Beskriv kort det typiske lysmikroskopiske billede i et blodudstrygnings-præparat. 
 
 Svar: mange (maligne) umodne celler fra myelo- og erytropoiesen (for de dygtige: 

ofte basofili). 
 
7.  Sygdommen forårsages af én bestemt cytogenetisk forandring, hvilken? 
 
 Svar: t (9;22) – philadelphia kromosomet.  
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8.  Mange patienter har massiv splenomegali – nævn mindst 2 andre hæmatologiske 

sygdomme med milt forstørrelse. 
 
 Svar: myelofibrose; hæmolyse (også hårcelle leukæmi, prolymfocytleukæmi, splenisk 

marginalzone lymfom er korrekte, men mere sjældne sygdomme). 
 
 
 
9.  En 38-årig rask kvindelig rengøringsassistent med fuldtidsarbejde på en folkeskole fik 

i løbet af nogle dage en kraftig kløende hudaffektion på begge hænder mellem 
fingrene og på håndryggene med talrige fine blærer, som bristede med afgivelse af 
sparsom klar væske. Anfør de vigtigste tentative diagnoser så præcist som muligt og 
angiv de vigtigste punkter i en arbejdsmedicinsk udredningsplan. 

 
 Svar: 

Der kan være tale om et akut irritativt håndeksem som følge af uspecifikke irritative 
påvirkninger i rengøringsarbejdet, primært direkte hudkontakt med sæbe og vand; 
eller et akut kontaktallergisk håndeksem som følge af sensibilisering over for 
eksempelvis konserveringsmidler i rengøringsprodukter eller gummikemikalier i 
gummihandsker (thiuramix).  
Udredningen skal omfatte en grundig erhvervsanamnese med specifik udspørgen om 
anvendte produkter, anvendelse af handsker samt omfanget af direkte kontakt med 
vand, sæbe og rengøringsmidler. Der bør herudover foretages test med henblik på 
undersøgelse for type1 allergi (sjældent, ses for eksempel ved latexallergi) og 
lappetest (type 4 allergi over for en række kontaktallergener, eksempelvis nikkel, 
konserveringsstoffer, gummikemikalier m.v). 
Bemærkninger til svaret: 
Der forventes ikke detaljerede oplysninger om dermatologiske differentialdiagnoser, 
som de studerende ikke har modtaget undervisning i. 

 
10.  Nævn mindst 4 sygdomme forårsaget af asbest, og anfør sygdommene efter 

hyppighed, således at de hyppigste sygdomme givet erhvervsmæssig eksponering 
nævnes først. 

 
Svar: 
1. Bilateral benign pleura-fortykkelse (pleuraplaques) 
2. Bronkogent karcinom 
3. Asbestosis pulmonum 
4. Malignt mesoteliom i pleura eller peritoneum 
 
Bemærkninger til svaret: 
Der bør som minimum anføres oven for nævnte 4 sygdomme. Larynx cancer, colon 
cancer og ovarie cancer kan også accepteres, men angivelse af andre kræftlidelser 
er ikke korrekt. Et kvalificeret svar nævner, eksempelvis, at mesoteliom både kan 
forekomme i lungehinden og bughinden. De studerende skal vide, at benigne pleura 
fortykkelser er hyppige (prævalens i mandlige befolkning over 50 års alderen 5%) og 
at malignt mesoteliom er sjælden (60-80 nye tilfælde i DK årligt) og at brokogent 



 14

karcinom, asbestosis pulmonum hyppighedsmæssigt er placeret her imellem. Om 
bronkogent karcinom er hyppigere end asbestosis pulmonum eller omvendt, kan 
diskuteres, og her skal der ikke lægges vægt på rækkefølgen. De nævnte 
hyppigheder svarer til forekomsten i den erhvervseksponerede befolkning og 
modsvares ikke af anerkendte tilfælde i Arbejdsskadestyrelsen, hvor malignt 
mesoteliom er overrepræsenteret i forhold til de øvrige lidelser. 

 
11.  Nævn mindst to lægemidler, der udelukkende eller overvejende udskilles ved renal 

elimination, og hvor doseringen skal nedsættes ved nyreinsufficiens. 
 

Svar: Gentamicin, (aminoglykosider), digoxin, lithium. Desuden morfin (morfin-6-
glukoronid), amphotericin B. 

 
12.  Angiv de vigtigste bivirkninger til behandling med thiazider. 
 

Svar: Hyppige bivirkninger (metaboliske): Hypokaliæmi, hyperglykæmi (nedsat 
insulinfølsomhed), hyperurikæmi, hyperlipidæmi (initialt). Mindre hyppige bivirkninger: 
Træthed/svaghed, impotens, lyssensibilisering, hududslet, trombocytopeni (sjældent). 

 
13.  Nævn 4 vigtige kontraindikationer for MR skanning. 

Svar: Pacemaker, ferromagnetisk disintegreret metal, (specielt i øjne eller tæt på kar), 
klaustrofobi, obesitet, første trimester graviditet, ukontaktbar patient. 

 
14.  Hvad hedder den markør, som bruges til screening (og kontrol) ved prostata cancer? 

Nævn mindst 2 andre sygdomme/tilstande, hvor denne markør kan være forhøjet. 
  

Svar: P-PSA (prostata-specifikt antigen). PSA kan være forhøjet ved benign prostata 
hypertrofi, bakteriel prostatitis, efter rektal palpation, efter kateteranlæggelse.   

 
15.  Primær forebyggelse af sygdom kan omfatte en strukturel indsats, 

oplysningskampagner og en individorienteret indsats. For hver af de 5 nedenstående 
forebyggelsesaktiviteter skal anføres hvilken kategori de tilhører: 

 
 a. Sundhedsstyrelsens alkoholgrænser (max. 21/14 genstande om ugen) 
 b. Frivillig helbredssamtale hos egen læge 
 c. Forbud mod rygning på barer og restauranter (over 40 m2) 
 d. ”6 om dagen” (spis 600 gram frugt og grønt dagligt) 
 e. Jodberigelse af salt til bagværk og bordsalt 
 
 Svar:  
 a og d:  oplysningskampagner;  
 b:   individorienteret indsats;  
 c og e:  strukturel indsats 
 
16.  Screening for brystkræft har eksisteret i Danmark siden 1991. Nævn to væsentlige 

teoretiske fordele ved screening for brystkræft. 
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Svar: Større chance for helbredelse; øget mulighed for brystbevarende kirurgi. Et 
svar kan også være: Diagnosticering af mindre tumorer. 

 
17.  Screening kan foregå enten som opportunistisk screening eller systematisk 

screening. Redegør kort for forskellen på de to metoder. 
 

Svar: Opportunistisk screening er den (tilfældige) screening som foregår, når 
patient/borger eller læge ønsker en undersøgelse (for fx livmoderhalskræft) uden der 
er klare symptomer på sygdommen. Systematisk screening foregår i et fastlagt 
program, hvor på forhånd definerede grupper inviteres med fastlagte intervaller til 
undersøgelse. 

 
18.  Forekomsten af hjertekarsygdom steg i Danmark frem til omkring 1970, hvorefter der 

skete et fald, hvilket inden for de sidste par år er vendt til en ny stigning. Nævn de tre 
væsentligste årsager til faldet og de to væsentligste årsager til den begyndende 
stigning de sidste par år. 

 
Svar:  
Faldet: fald i blodtryk, kolesterol og rygning. 
Stigning: stigning i fedme (kan erstattes af for lidt bevægelse og for meget og 
energitæt mad) og type 2 diabetes. 

 
19.  Nævn de 2 vigtigste elektrokardiografiske karaktertræk samt eventuelle andre ekg-

fund ved atrieflimren. 
 

Svar: 
Essentielt: Helt uregelmæssig QRS-rytme (arrhythmia perpetua) og mange P-takker 
(eller flimmerlinje) 
Gode supplerende emner: Hypertrofi, belastning. Iskæmi, tidligere AMI, Q-takker. 
Helt normale komplekser 

 
20.  Nævn 5 tilgrundliggende årsager til atrieflimren. 
 

Svar: 
Essentielt: Hypertensio arterialis; iskæmisk hjertesygdom; hjerteklapsygdom, især 
mitralklapsygdomme; hjerteinsufficiens; thyreotoksikose. 
Gode supplerende emner: Cor pulmonale; ”Lone atrial fibrillation” 
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1. Arbejdsmedicin 
 

57-årig ufaglært mand henvender sig til egen læge. Han føler sig slidt og klager over 
smerter på ydersiden af højre albue, smerter i knæene ved bl.a. trappegang og 
tendens til kolde voksblege fingre. Han oplyser yderligere, at han har fået gradvist 
svært ved at følge med, når nogen taler samtidigt og klager yderligere over tinnitus. 
Han har svært ved at klare sit arbejde i et stort byggemarked, hvor han har været 
ansat i 2 år og overvejende arbejder i trælasten.  

 
 1.1 Angiv dine tentative arbejdsrelaterede diagnoser og vigtige differentialdiagnoser 

for denne patient.  
 
  Svar: 

Albue smerter:  
Arbejdsrelaterede diagnoser: Epicondylitis lateralis. 
Differentialdiag.: Artrit, artrose, bursit, nerve-entrapment, meddelte smerter, 
myofascielle smerter i nakke/skulder med meddelt smerte (supraspinatus, 
infraspinatus), cervikal lidelse, følger efter brud. 
 
Smerter i knæene: 
Arbejdsrelateret diagnose: Knæledsartrose. 
Differentialdiag.: Arthritis, osteochondrotiske læsioner, pes anserinus syndrom 
og medial menisklidelse chondromalasi. 
 
Kolde voksblege fingre: 
Arbejdsrelateret diagnose: Hvide fingre – Raynauds syndrom. 
Differentialdiag.: Raynauds syndrom sekundært til andre okklusive lidelser i 
arterierne såsom Buergers sygdom og vasculitis, systemiske 
bindevævssygdomme såsom sclerodermi, mixed connective tissue disease, RA. 
 
Svært ved at følge med: 
Arbejdsrelateret diagnose: Støjbetinget hørenedsættelse ledsaget af tinnitus. 
Differentialdiag.: Hørenedsættelse som følge af tidligere øresygdomme fx 
kronisk otit, tidligere kranietraumer og meningitis. 
 

 1.2 Redegør for de arbejdsmæssige eksponeringer, der øger risikoen (inddrag dosis 
– respons overvejelser) for de pågældende sygdomme og angiv mindst 2 fag 
eller brancher, hvor disse eksponeringer forekommer.  

 
  Svar: 

Epicondylitis lateralis: 
Kombineret kraftfulde, repetitive bevægelser, der involverer ekstensor 
muskulaturen i underarmen, kraftfulde bevægelser i akavede arbejdsstillinger for 
håndled, uvante arbejdsstillinger, psykosociale arbejdsforhold/jobkrav og 
manglende aflastningsmulighed øger formentlig risikoen. Der skal være en tæt 
tidsmæssig sammenhæng mellem eksponering og symptomernes opståen. 
Varighedens betydning er dårligt belyst, symptomerne kan opstå efter få dages 
eksponering, men også efter flere års eksponering. 
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Slagteriarbejdere (udbenere), fiskeudskærer, skovarbejdere, håndværkere, træ- 
og metalindustri. 
 
Knæledsartrose: 
Knæliggende på et eller begge knæ, hugsiddende, kravlende og knæstøttende 
arbejde i en stor del af arbejdstiden i mange år. Knæliggende arbejde og 
samtlige tunge løft synes at øge risikoen. Hvis symptomerne først opstår flere år 
efter eksponeringen er ophørt, taler dette imod en sammenhæng. 
Gulv- og tæppelæggere, terrazzolæggere, svejsere, rørlæggere og 
bygningsarbejdere. 
 
Hvide fingre: 
Hånd-arm vibrationer ved anvendelse af vibrerende maskiner og værktøj. 
Risikoen øges jo højere vibrationsniveauet (m/s2) er, antal timer eksponeret 
dagligt og hvor mange års eksponering, der har været tale om. 
Stenhuggere, jord- og betonarbejdere, bygge og anlæg, jern- og metalindustri 
og træ- og møbelindustri. 
 
Støjbetinget høretab og tinnitus: 
Kraftig støj dvs. 85 dB eller derover igennem flere år øger risikoen for 
støjbetinget høretab. Risikoen øges ved varighed af udsættelsen, dvs. antal 
timer eksponeret dagligt og antal år og af støjniveauet, specielt ved impulsstøj. 
Der er ikke samme dosis-respons forhold for tinnitus, men tinnitus forekommer 
hyppigere i forbindelse med hørenedsættelse. 
Jord- og betonarbejder, fodring af grise, flyarbejdere. Jern- og metal, træ- og 
byggeanlægsindustri. 

 
 1.3 Angiv for hver enkelt af de tentative arbejdsbetingede diagnoser eventuelle  
  andre årsager. 
 
  Svar: 

Epicondylitis lateralis: 
Opstår ofte spontant, det vil sige ukendt årsag. Fritidsaktiviteter. 
 
Knæledsartrose: 
Køn. Kvinder hyppigere end mænd. 
Alder. Stiger med alderen. 
Overvægt medfører en øget risiko. 
Traumer: Lednære frakturer, meniskskader og ledbåndsskader medfører forøget 
risiko. 
 
Hvide fingre: 
Familiær disposition, tobaksforbrug over 20 cigaretter dagligt i mange år,  
behandling med betablokkere, migrænemidler. 
 
Støjbetinget høretab og tinnitus: 
Privat eksponering for støj, støjtraumer fra fyrværkeri, skydning med gevær eller 
andet støjende våben, opvækst i landbrug i barn-/ungdommen. 
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 1.4 Han fik sidste år diagnosticeret kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), har røget 

10-15 cigaretter dagligt fra han var 20 til 56 år. Nu er han kommet til at 
spekulere over, om hans arbejde kan have haft betydning for hans KOL. Hvad 
vil du spørge ham om, og hvad skal der til, for at du vurderer, at arbejdet kan 
have bidraget til udvikling af en KOL? 
 

  Svar: 
Udspørge om støv eksponering, fx i forbindelse med træforarbejdning, arbejde 
med korn/foderstof, svejsning, slibning, boring, fræsning, skærebrænding og 
arbejde i svinestalde. Der skal have været tale om en mangeårig massiv 
udsættelse, før der er en øget risiko for KOL. Der er en additiv effekt af rygning 
og støv eksponering. 
 

 1.5 Hvad vil du råde ham til i forhold til hans arbejde? 
 
  Svar: 

Henvende sig til arbejdsgiver mhp. drøftelse af mulighederne for omplacering til 
et mindre fysisk krævende arbejde, kundekontakt kan evt. være problematisk i 
forhold til hans hørenedsættelse, med mindre hans hørehandicap kan afhjælpes 
af et høreapparat. Hvis han ikke kan klare et mindre fysisk krævende arbejde, er 
det en god ide at inddrage hans kommune og evt. arbejdsmedicinsk afdeling i 
en drøftelse af en arbejdsprøvning mhp. flexjob. 

 
 
 
2.  Akutte skrotalsmerter 
 
 20-årig mand med pludseligt opstået, voldsomme, venstresidige skrotalsmerter samt 

hævelse af venstre skrotalhalvdel henvender sig på skadestuen. Smerterne er 
konstante med udstråling til venstre ingven og abdomen. Patienten klager endvidere 
over kvalme. Ingen svie ved vandladningen, intet urethralt udflåd, normalt 
vandladningsmønster. 

 
 Objektivt: Patienten er afebril, men akut smertepåvirket. Skrotalhuden er rød, varm og 

ødematøs, og man kan ikke palpere anatomiske detaljer vedrørende byldeømt 
venstresidigt skrotalindhold. Normale forhold svarende til højresidigt skrotalindhold. 

 
2.1 Skadestuelægen stiller diagnosen akut  venstresidig testistorsion – redegør for 

behandling.  
 

Behandling haster, såfremt den trokverede testis skal reddes. 
 

a) Manuel detorsion forsøges først. Lykkes detorsionen, bliver patienten  
øjeblikkeligt smertefri. Ved vellykket detorsion kan kirurgisk fiksation af 
begge testes udføres elektivt fx dagen efter. Hvis ikke der opnås 
øjeblikkelig smertefrihed efter manuel detorsion foretages akut operation.   
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b) Ved akut operation foretages venstresidig skrotal incision, testis trækkes 
frem og torsionen ophæves. Såfremt testis har normal farve, fikseres den 
mod septum. Hvis testis er blåsort og ikke bedres i farve efter detorsion og 
15-20 minutters observation med varme fugtige klude omkring testis, 
foretages hemikastration. 
Fiksation af kontralaterale testis i samme seance foretages gennem 
selvstændig skrotal incision på den anden side, efter at primærsåret er 
lukket. 

 
2.2 Angiv mindst fem årsager til skrotalsmerter.  

 
Epididymitis acuta 
Orchitis 
Torsio appendicitis testis 
Skrotaltraumer 
Tumor testis 
Abscesser 
Idiopatisk skrotalødem 
Vasculitis/Schönlein Henoch 
Inkarcereret skrotalhernie 

 
 2.3 Beskriv patogenese og patoanatomiske forandringer ved testistorsion.  

 
Tilstanden forårsages af snoning af funiklen og/eller drejning af testis. Medfører 
afklemning af veneafløbet med stase, blødning og iskæmisk nekrose (infarkt). 
 

 2.4 Angiv definition og ætiologi ved epididymitis acuta. 
 

  Definition: Infektion af bitestiklen.   
 
  Ætiologi: Hos ca. halvdelen af patienter med akut epididymit er det muligt at 

påvise og dyrke det ætiologiske agens: 
 
Chlamydia trachomatis 
50% af tilfældene hos mænd < 35 år 
80% af tilfældene hos mænd < 25 år 
Sjældent efter 40-års alderen 
E. coli 
Hovedparten af tilfældene efter 40-års alderen 
N. gonorrhoeae 
Ses, om end kun sjældent, hos yngre mænd 
Tuberkulose – sjælden 
 
Idiopatisk epididymitis udgør ca. 50% af tilfældene, ætiologi kan ikke påvises 
 

 2.5 Beskriv symptomer og behandling ved akut epididymitis. 
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 Symptomer: Den akutte epididymitis forudgås ofte, men ikke altid, af kortvarige 
symptomer, fx uretralt udflåd, svie, pollakisuri og dysuri. De skrotale symptomer 
udvikler sig gradvist over få dage eller mere pludseligt og omfatter konstante 
smerter med udstråling til ingven og abdomen ledsaget af hævelse af 
skrotalindholdet. Temperaturstigning kan være moderat eller op til 39-40° C 
ledsaget af kulderystelser. Kvalme og opkastning ses hyppigt samt påvirket 
almentilstand.  

 
 Behandling: Sengeleje så længe der er almensymptomer og høj feber. Skrotum 

immobiliseres og eleveres. Antibiotisk behandling iværksættes, så snart 
diagnosen er stillet, og de relevante prøvetagninger har fundet sted (obligate 
undersøgelser er urindyrkning samt uretral podning for N. gonorrhoeae og 
Chlamydia trachomatis).   

 
 Valg af antibiotika. 

 
Mænd under 35-40 år: Erythromycin (evt. azithromycin) 500 mg x 2 i 10 døgn 
(husk partner ved Chlamydia trachomatis).  
 
Mænd over 35-40 år: Ampicillin eller pivampicillin 500-700 mg 3-4 gange daglig 
eller ciprofloxacin 500 mg x 2. Behandlingstiden er 10 døgn.  
 

  2.6 Hvad bør iværksættes, hvis man ikke kan afgøre, hvorvidt der er tale om akut  
epididymitis eller akut testistorsion? 

 
 Akut operation med skrotal eksploration.  

 
 
 
3.  Ænæmi 
 
 3.1 En 49-årig tidligere rask kvinde bliver indlagt akut via egen læge på grund af 

svimmelhed, træthed og dyspnø. Ved indlæggelsen har patienten hæmoglobin 
3,5 mmol/l (referenceområde 7-10 mmol/l). Leukocyttal og trombocyttal er 
normale. Hvilke blodprøver vil du tage for at udrede patienten for erhvervet 
hæmolytisk anæmi? Beskriv det forventede resultat af undersøgelserne ved 
aktiv hæmolyse.  

 
 Hæmoglobin: Nedsat ved inkompenseret hæmolyse, normal ved kompenseret  

hæmolyse 
MCV: Normal eller forhøjet 
Retikulocyttal: Forhøjet antal/andel 
Laktatdehydrogenase (LDH): Forhøjet 
Bilirubin (ukonjugeret): Forhøjet 
Haptoglobin: Lavt eller umåleligt 
Plasmajern: Forhøjet 
Frit hæmoglobin: Normalt eller forhøjet 
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DAT (Coomb’s test): Positiv eller negativ 
 

 3.2 Patienten har positiv Coomb’s test (direkte antihuman globulin test, DAT). 
Forklar hvad man undersøger ved denne test og beskriv resultatet ved 
autoimmun hæmolyse forårsaget af varmeantistof respektive kuldeantistof? 

 
 Påvisning af autoantistoffer rettet mod erytrocytmembranantigener eller 

påvisning af komplement på erytrocytternes overflade. 
 
Påvisning af IgG og/eller komplement ved autoimmun hæmolytisk anæmi med 
varmeantistof. 
 
Påvisning af komplement ved autoimmun hæmolytisk anæmi med kuldeantistof. 

 
 3.3 Patienten har autoimmun hæmolytisk anæmi med et varmeantistof (maksimal 

virkning ved legemstemperatur). Beskriv forventede fund i knoglemarv og 
perifert blod hos denne patient.  

 
 Knoglemarv: Øget (hyperplastisk) erytropoiese 

Blod: Retikulocytose, evt. erytroblaster og sfærocyter 
 

 3.4 Beskriv mulige kliniske fund på grund af svær hæmolytisk anæmi.  
 

 Bleghed 
 Takykardi (sinusrytme eller evt. AFLI) 
 Funktionel systolisk mislyd 
 Hypotension 
 Funktionsdyspnø 
 Icterus 
 Evt. Splenomegali 
 

 3.5 Hvordan vil du behandle patienten, og hvordan monitoreres effekten af 
behandlingen i blodprøver? 

 
Binyrebarkhormon 
Folinsyretilskud 
Blodtransfusion ved behov 
Behandlingen monitoreres ved måling af: Hæmoglobin, retikulocyttal, LDH, 
haptoglobin, bilirubin  

 
 3.6 Patienten responderer ikke på den givne primærbehandling. Nævn 3 mulige 

behandlingsalternativer.  
 

 Immunsupprimerende behandling 
 Antistof-behandling (CD-20 antistof) 
 Splenektomi 
 Højdosis immunglobulin 
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3.7 Nævn tre sygdomsgrupper, som kan omfatte, forårsage eller er associeret til 
erhvervet hæmolytisk anæmi og giv eksempler på disse. 

 
 Hæmatologisk sygdom: Lymfoproliferativ B-celle sygdom (fx kronisk lymfatisk 

leukæmi, andre non-Hodgkin lymfomer), PNH 
 Autoimmune sygdomme: Fx SLE 
 Infektioner: Fx Mycoplasma, CMV, EBV, HIV, malaria 
 Mangeltilstande: Især vitamin B12, folinsyre 
 
3.8 Nævn mindst 4 forskellige mekanismer for udvikling af hæmolytisk anæmi (både 

medfødt og erhvervet) og giv eksempler på disse. 
 

 Autoimmun hæmolyse: Varmeantistofbetinget, kuldeantistofbetinget 
Erytrocytmembranbetinget: Sfærocytose, elliptocytose 
Erytrocytfragmentering: Makroangiopatisk hæmolyse (mekanisk hjerteklap, 
dialyse), mikroangiopatisk hæmolyse (TTP, HUS, DIC) 
Enzymdefekter: G6PD-mangel, pyruvatkinasemangel, PNH (decay accelerating 
factor mangel) 
Hæmoglobinopatier: Seglcelleanæmi, thalassæmi 
Megaloblastær anæmi: Perniciøs anæmi, vitamin B12 mangel af andre årsager, 
folatmangel 
Hypersplenisme: Primær myelofibrose, Mb. Gaucher 

 
 
 
Korte spørgsmål 
 
1. Nævn mindst 4 disponerende faktorer til akut lungeemboli.  
 

Immobilitet 
Behandling med østrogener (p-piller/klimakteriel substitutionsbehandling) 
Maligne sygdomme 
Factor V Leiden mangel 
Protein C eller S mangel 
Antitrombinmangel 
Nedsat venøst flow (venøs obstruktion) 
 

2. Beskriv kort principperne i lungeperfusions-ventilationsskintigrafi samt tolkningen 
heraf ved diagnostik af lungeemboli.  

 
Undersøgelserne anvendes i diagnostikken af lungeemboli 
 
Perfusionsskintigrafi: Langsom i.v. indgift af radioaktivt mærket makroalbumin 
(technetium). Aktivitetsfordelingen svarer til lungernes perfusion. Aktiviteten afbildes 
ved hjælp af gammakamera med optagelse i flere forskellige projektioner. 
 
Ventilationsskintigrafi: Undersøgelsen afbilder lungernes relative ventilationsfordeling. 
Patienten inhalerer radioaktiv mærket gas. (krypton). Billeder optages på 
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gammakamera i de samme projektioner som ved perfusionsskintigrafien. 
 
Tolkning af undersøgelserne: Normal perfusionsskintigrafi udelukker lungeemboli. 
Ved lungeemboli ses typisk perfusionsdefekt med normal ventilation (”mismatch”). 
 
Tolkningen kan være vanskelig ved samtidig lungeparenkymsygdom og tumorer. 
 

3. Nævn fire galdestensudløste sygdomme og for hver sygdom relevante 
billeddiagnostiske undersøgelser.  

 
a) Galdestensanfald 

 
UL-skanning 
 

b) Akut cholecystitis 
 
 UL-skanning af abdomen 
 Koleskintigrafi 
 CT-skanning af abdomen 
 
c) Choledocholithiasis 
 
 MRCP 
 ERCP 
 UL-skanning af abdomen 
 EUL (endoskopisk UL-skanning) 
 Peroperativ kolangiografi 
 
d) Galdestenspancreatitis 
 
 UL-skanning af abdomen 
 MRCP 
 ERCP 
 CT-skanning af abdomen 
 
e) Galdestensileus 
 
 Oversigt over abdomen 
 CT af abdomen 
 Tyndtarmspassage 
 

4. Hvad forstås ved brandsår af grad I, grad II og grad III?  
 

Grad I: Destruktion af epidermis med rødme og smerter 
Grad II: Destruktion af epidermis og dermis med vabeldannelse, rødme og smerter 
Grad III: Destruktion af alle hudens lag med lividitet og anæstesi 
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5. Definer hæmaturi og angiv opdelinger af hæmaturi.  
 
Betyder blod i urinen. Deles i mikroskopisk og makroskopisk hæmaturi. Ved 
mikroskopisk hæmaturi forstås i daglig klinik, at der kan påvises blod ved hjælp af 
hæmostix. En sikrere måde at konstatere hæmaturi er mikroskopi af en urinprøve. 
Der kan endvidere skelnes mellem initial, terminal og diffus hæmaturi.  

 
6. Angiv incidensen for akut myeloid leukæmi (AML) og beskriv de mikroskopiske 

forandringer i blod og knoglemarv. Nævn de vigtigste symptomer og prognostiske 
faktorer.  
 
Incidensen i DK ca. 120/y, hyppigst hos ældre/midaldrende, men kan også 
forekomme hos børn. Mikroskopisk er knoglemarven hyperplastisk, domineret af 
myeloblaster med fortrængning af det normale hæmatopoietiske væv. I blodet ses 
tilsvarende celler, ofte i højt antal. De vigtigste symptomer skyldes marvfortrængning 
og er anæmi (træthed), trombocytopeni (hæmoragisk diatese) og granulocytopeni 
(feber, infektioner). Vigtige prognostiske faktorer er alder, leukocyttal, forekomsten af 
myelodysplasi og de cytogenetiske forhold.  
 

7. Redegør for patogenesen ved akut myokardie infarkt (AMI) og beskriv de 
makroskopiske forandringer. Nævn de vigtigste komplikationer.  

 
AMI er en iskæmisk koagulationsnekrose betinget af atherosklerose i 
koronararterierne. Tillukning af karrene kan forårsages af trombose eller blødning i et 
atherosklerotisk plaque. Ved tillukning af en endearterie ses et transmuralt infarkt. 
Ved relativ iskæmi bliver infarktet subendokardielt, fordi ilttensionen normalt er lavest 
subendokardielt. I disse tilfælde kan hypotension , e.g. ved septisk shock, være en 
medvirkende faktor. De tidligste forandringer ses efter 24 timer, hvor myokardiet er 
blegere end normalt. Herefter bliver infarktet tiltagende blødt og gult og er efter ca. 1 
uge omgivet af en hæmoragisk randzone bestående af granulationsvæv. Herefter ses 
opheling med bindevæv (arvæv), der er gråligt/hvidligt. Vigtige komplikationer er 
pumpesvigt (kardiogent shock), arytmier, murale tromber (med risiko for emboli), 
ruptur med hæmoperikardium og hjertetamponade. 

 
8. Nævn tre forskellige måder at transplantere hud på. 

 
Delhudstransplantation 
Fuldhudstransplantation 
Stilket laptransposition 
Fri lap med karanastomoser 

 
9. Angiv årsager til anæmi ved malignt lymfom.  
 

Marvinfiltration 
Anæmi ved kronisk sygdom 
Autoimmun hæmolytisk anæmi 
Blødningsanæmi 
Erytrofagocytose 
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10. Redegør for hvad lead-time bias er.  
 

Lead-time bias er den fejlagtige konklusion, at screeningen forlænger overlevelsen 
med x år, blot fordi screeningen fører til, at sygdommen diagnosticeres x år tidligere. 
 

11. Nævn de hyppigste årsager til øvre gastrointestinal blødning. 
 
(Der skal ikke lægges vægt på procentsatserne) 
Ulcus   50% 
Gastrit  20% 
Esophagusvaricer 10% 
Mallory-Weiss læsion 7% 
Esophagitis 6% 
Neoplasmer 3% 

  
12. Nævn 3 sygdomme i ventriklen, som kan være årsag til øvre gastrointestinal blødning 

og beskriv de typiske makroskopiske forandringer. 
 
Akut (hæmoragisk) gastritis: Slimhinden rød (injiceret) med/uden små overfladiske 
ulcerationer/erosioner. 
Ulcus: Typisk 1-2 cm, glatrandet, konvergerende slimhindefolder, bunden dækket af 
fibrinøst materiale (hyppigst i antrum eller langs lille kurvatur). 
Cancer: Ofte uregelmæssig, ulcererede eller polypøse tumorer, sjældnere diffust 
infiltrerende (linitis plastica). 
 

13. Forklar begreberne hæmatemese, melaena og hæmatokesi.  
 
 
Hæmatemese = blodig opkastning, som kan være frisk, rød eller sort ”kaffegrums” 
hæmatin. 
Melaena = sort, tjærefarvet, tynd, karakteristisk lugtende afføring. Tyder på øvre 
blødning. 
Hæmatokesi = større, friskrød blødning per rectum. Tyder på nedre blødning. 
 

14. Hvilke kliniske symptomer kan opstå ved et anfald af atrieflimren?  
 
Essentielt: 
Akut dyspnø, evt. akut venstresidig hjertesvigt-lungeødem 
Angina pectoris 
Svimmelhed, synkope 
Palpitationer, følelsen af uregelmæssig eller utilstrækkelig hjertebanken 
 
Gode supplerende emner: 
Kan også være helt asymptomatiske  
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15. Nævn de tre vigtigste komponenter i en generel anæstesi og foreslå en kombination 
af intravenøse anæstetika, som ville sikre dette hos en kirurgisk patient.  
 
Skal med: 
Søvn, smertefrihed, relaksation og amnesi. Patienten kan tilbydes en universel 
anæstesi med intravenøse anæstesimidler. Induktion: Tiopentan; analgesi og søvn: 
Fentanyl eller remifentanil i kombination med propofol; relaksation: Vecuronium eller 
atracurium.  
 
Gode supplerende emner: 
Ofte gives relativt store mætningsdoser Fentanyl ved begyndelsen af anæstesien, 
som herefter løbende suppleres. Alternativt kan anvendes kontinuerlig infusion af 
sufentanyl eller remifentanil i kombination med propofol. Sidstnævnte anæstesiform 
har fundet store udbredelse. 
 
Hvad der ikke må stå: 
At tiopental kan anvendes som kontinuerlig infusion. 
 

16. Hvilke blodprøver bruges til at skelne mellem jernmangelanæmi og anæmi ved 
kronisk sygdom? 
 
Skal med: 
P-ferritin 
 
Gode supplerende emner: 
B-MCV 
B-MCHC 
P-transferrin 
P-transferrin receptor 
B-hæmoglobin 
 
Hvad der ikke må stå: 
P-jern 
B-retikulocytter 
 
 

 17. Nævn fem cirrosestigmata.  
 

 
Spider naevi 
Palmart erytem 
Gynækomasti 
Laklæber 
Cirrhose teint 
Proksimal muskelatrofi 
Caput Medusae 
Urglasnegle 
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Ascites 
 

18. Efter en intravenøs bolusinjektion af tiopentan eller propofol indtræder hurtigt (inden 
for ét minut) anæstesi, som varer få minutter. Redegør kort for de to anæstesimidlers 
farmakokinetiske forhold, som kan forklare dette.  
 
Skal med: 
Tiopentan er et barbiturat med høj fedtopløselighed. Pga. hjernens store 
blodgennemstrømning opnås anæstetiske koncentrationer ved første gennemløb. 
Den efterfølgende redistribution til andre væv (muskler, fedtvæv) medfører hurtigt 
faldende koncentrationer i hjernen. Den korte virkningsvarighed skyldes derfor 
redistribution. Tiopentan metaboliseres overvejende i leveren og har i forhold til 
propofol en lang halveringstid på 4-5 timer. Propofol passerer umiddelbart blod-
hjernebarrieren og udviser samme induktionstid som tiopentan. Propofol 
metaboliseres (overvejende) i leveren og har i forhold til tiopentan en ti gange kortere 
halveringstid. Den korte virkningsvarighed skyldes derfor en hurtig metabolisering. 
 
Gode supplerende emner: 
Efterfølgende redistribution af tiopentan sker hurtigt til andre velperfunderede væv 
(lever, nyrer, muskler), mens redistribution til fedtvæv indtræder langsommere pga. 
den lavere perfusion. Dog betyder den høje fedtopløselighed af tiopentan, at det 
akkumuleres i fedtvæv og derfor kun langsomt metaboliseres. Dette forårsager den 
udtalte ´hangover´-virkning. Ved gentagne injektioner ses af samme grund 
akkumulering i fedtvæv og øgning af cirkulerende mængde. Derfor kan tiopentan i 
modsætning til propofol ikke indgives som kontinuerlig infusion. 
 
Hvad der ikke må stå: 
At begge anæstesimidler har kort halveringstid. 
 

19. Nævn 4 symptomer hos patienter med abdominalt aortaaneurisme.  
 
Smerter i abdomen ses ved ekspanderende abdominalt aortaaneurisme eller ved 
ruptur. 
Smerter i ryggen kan skyldes tryk på columna fra abdominalt aortaaneurisme eller 
hydronefrose (afklemning af ureteres, specielt i tilfælde med fibrose). 
Smerter i tæer (perifer embolisering fra muraltrombe). 
Synkope (ved smerter eller blødning). 
Hæmatemese (aortaduodenal fistel). 
Tegn på hjerteinsufficiens (dyspnø, ødemer) og evt. isoleret hævede ben (fistel til v. 
cava inferior). 
Tegn på infektion, hvis abdominalt aortaaneurisme er inficeret. 
Manglende diurese (abdominalt aortaaneurisme med fibrose). 
 

20. Hvor stort skal et asymptomatisk abdominalt aortaaneurisme være, inden man 
overvejer behandling, hvis der ikke er kontraindikationer? 
 
Abdominalt aortaaneurisme > 5,5 cm i a-p diameter 
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Eksamensvejledning 
Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen er i 
overensstemmelse med fagets terminologi. 
 
Praktiske forhold 
Elektricitet (lysnet, elementer) stilles ikke til disposition. 
Millimeterpapir udleveres efter anmodning. 
 
Du skal besvare alle opgaver og alle underspørgsmål. 
Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 
 
Tilladte hjælpemidler 
Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk regnemaskine. 
Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med indlagte formler og oplysninger, der 
bruges i undervisningen.  
 
 
 

MED RETTEVEJLEDNING 



 2 

Opgave 01 
Nefrologi 
 

35-årig mand indlægges akut. Tidligere fuldstændig rask. 10 dages anamnese, hvor en 

fingerring strammede. Få dage senere udtalt hævelse i ansigt og betydelige ødemer af 

underekstremiteterne. Følte sig tyk i halsen. Urinen blev tiltagende skummende og vægten 

øgedes fra 72 til 80 kg over en uge. 

 

1. 
Hos denne patient bedes du anføre dine konkrete differentialdiagnostiske overvejelser. 

• Nefrotisk syndrom 

• Hjerteinsufficiens  

 

Meget mindre sandsynligt pga den korte anamnese og store vægtøgning:  

Akut oligurisk nyreinsufficiens 

Kroniske nyresygdomme med nyreinsufficiens 

Myxødem 

Anafylaksi/allergiske reaktioner, meget sjældent med denne anamnese 

 

 

2. 
Angiv andre og mere generelle differentialdiagnoser hos patienter med generaliserede 

ødemer. 

• Bivirkning til visse lægemidler 

• Cirrhosis hepatis 

• Proteintabende enteropati 

• Meget svær underernæring 

• Myxødem 

• Graviditet 

• Kapilær ”leak” som f.eks ved sepsis og forbrændinger 
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3. 
Skitsér et relevant udredningsprogram af patienten beskrevet i introduktionen til denne 

essayopgave. 

• Anamnese, herunder medicinindtag og alkoholforbrug  

• Objektiv undersøgelse, herunder blodtryk, temperatur, stet. p. et c., 

vurdering/palpation af abdomen, ekstremiteterne, vurdering af 

hydreringsgraden og vejning 

• Blodprøver: Hb, leucocyttal, differentialtælling, thrombocytter, kreatinin, 

natrium, kalium, hydrogenkarbonat, ioniseret calcium, fosfat, urat, 

INR/PP, p-albumin/ protein, levertal, lipidstatus, glucose, HbA1c, evt. 

immunglobuliner inkl. IgE og eosinofile celler, TSH (en række af disse 

specifikke prøver vil ikke nødvendigvis bestilles på en ikke nefrologisk 

afdelingen i vagten) 

• EKG 

• Røntgen af thorax 

• Urinstix 

• Urin D+R 

• Døgnurin for volumen, kreatininklearance, albumin- og 

proteinudskillelse 

 

 

4. 
Undersøgelserne viste BT 140/85 mmHg, P-kreatinin 90 µmol/l (60-105), proteiner (+++) i 

urinen (uden blod, glukose, leukocytter og nitrit; urin pH.= 7.0). P-albumin var 32 g/l (6-48). 

Der blev desuden påvist hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi. Øvrige 

undersøgelser var normale. Angiv næste skridt i udredningen og observationen af 

patienten. 

• ANA, ANCA, (antiGBM) 

• Ultralyd af nyrer 

• Daglig vægt og blodtryk 

• Væskeindtag (væskeskema) 

• Døgndiurese (volumen) 
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• Proteinudskillelse i en døgnurin eller protein 

koncentarttionsbetstemmele (evt protein/kreatininratio) i en spoturin. 

• Daglige blodprøver (Hb, leucocyttal, differentialtælling, thrombocytter, 

kreatinin, natrium, kalium, hydrogenkarbonat, ioniseret calcium, fosfat, 

urat, INR/PP, p-albumin/ protein, levertal, glucose) 

• S-PTH 

 

 

5. 
Billeddannende undersøgelse af nyrerne viste to normalt store nyrer med bevaret 

cortexbræmme uden hydronefrose. Urin-protein-koncentration var 10 g/l (0,0 – 0,1) med 

en døgndiurese på 1900 ml. Plasma albumin/protein og lipider var uændrede fra 

indlæggelsen. De øvrige prøver, herunder også Hb samt S-calcium og S-fosfat, var 

normale. Begrund hvorfor der sandsynligvis er tale om en akut medicinsk nyrelidelse. 

• Billeddannende undersøgelse (ultralyd) viste normal nyrestørrelse og 

afløbsforhold 

• Kort anamnese 

• Hæmoglobin normal 

• Ingen forstyrrelser i calcium/fosfatstofskiftet 

 

 

6. 
Angiv sandsynlig diagnose og en undersøgelse, der kan bidrage væsentligt til at stille en 

diagnose. 

• Akut glomerulonefritis (med akut nefrotisk syndrom) 

• Nyrebiopsi 

 

 
7. 
Flere nyresygdomme kan give anledning til nefrotisk syndrom. Angiv de vigtigste kliniske 

og biokemiske elementer af nefrotisk syndrom. 

• Proteinuri >3,5 g/døgn 
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• Hypoalbuminæmi/proteinæmi 

• Generaliserede ødemer 

• Hyperlipidæmi inkl. hyperkolesterolæmi 

 
 
8. 
Angiv de hyppigste årsager til nefrotisk syndrom. 

Primær nefrotisk syndrom 

• Glomerulonefritis: især minimal change disease, fokal segmetal 

glomerulosclerose og membranøs glomerulonefritis 

Sekundær nefrotisk syndrom 

• Diabetisk nefropati 

• SLE 

• Amyloidose 

• Graviditet 

• Medikamentelle (Captopril,NSAID, probenecid, penicillamin) 

• Toksisk nefropati (Kviksølv, orghaniske guldforbindelser 

• Paraneoplastiske 

 

(Kontrastnefropati er hyppigt forekommende, men giver ikke anledning til proteinuri 

og nefrotisk syndrom) 

 

 
9.  
Angiv mindst 2 alvorlige komplikationer til nefrotisk syndrom. 

• Øget infektionstendens 

• Protein malnutrition 

• Øget trombosetendens (inklusive nyrevenetrombose) 

• Akut nyreinsufficiens 
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10. 
Undersøgelse fra patienten viste minimal change glomerulopati. Nævn de vigtigste dele af 

den medicinske behandling af patienten som følge af minimal change nefropati. 

• Kortikosteroidbehandling (2-3 måneder), evt cyclosporin og andre 

immunsuppresiva ved primær behandlingsresistens 

• Diuretica (Loop diuretika, spironolacton, thiazid) 

• Evt. kalium tilskud 

• Kalktilskud (i forbindelse med steroidbehandling) samt evt. anden 

osteopororoseprofylakse (bifosfonat ved normal nyrefunktion) 

• ACE-inhibitor / blokering af renin-angiotensin systemet 

• Ulcus profylakse 

• Eventuelt antikoagulationsbehandling 

• Eventuelt lipidsænkende (statin) behandling 

 

 
11. 
Efter 3 måneder var der fortsat klinisk nefrotisk syndrom, men urin-protein udskillelsen var 

blevet halveret og P-kreatinin stabil. På trods af langvarig medicinsk behandling gik 

patienten over i et kronisk progredierende forløb med gradvist tab af nyrefunktionen. Ved 

fornyet undersøgelse efter 1 år fandt man udvikling i sygdommen, og man så nu 

forandringer svarende til fokal segmental glomerulosclerose, der ofte progredierer trods 

immunosuppresiv behandling. Nyrefunktionen udtrykt som den estimerede GFR 

(glomerulære filtrations-hastighed (eGFR)) faldt over de næste 10 år til værdier der 

svarede til svær nyreinsufficiens. 

 

a) Angiv hvilke parametre/variable der i Danmark indgår i beregningen af en estimeret 

GFR (eGFR, 4-variabel MDRD formlen uden racekorrektion) og enheden for denne.  

• P-kreatinin 

• Køn 

• Alder 

• ml/min/1.73m2 
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b) Angiv endvidere niveauet af eGFR for stadium 5 kronisk nyresygdom.  

• eGFR<15ml/min/1,73m2 

 
 
12. 
Nævn de vigtigste principper for den årelange behandling af patienten i form af 

behandling, der forsinker sygdomsudviklingen (progressionshæmmende behandling) ved 

progredierende nyreinsufficiens. 

• Antihypertensiv behandling 

• Behandlingsmål BT< 130/80 mmHg  

• Blokering af renin-angiotensin systemet  

• Undgå nefrotoksika: NSAID 

• Optimering af glykæmisk kontrol ved diabetes 

• Behandling og forebyggelse af urinvejsinfektioner 

 

 

13. 
Nyresygdommen progredierede i de følgende år til svær uræmi med kliniske og 

biokemiske tegn på terminal uræmi. I en 2 årig periode udeblev han fra de regelmæssige 

kontroller men blev indlagt akut med venstresidige thorakalsmerter og takykardi. St. p: 

Øget hjertedæmpning, ingen stase eller krepitation. St. c: obs perikardiel gnidningslyd. I 

øvrigt normal. EKG viste sinustakykardi med low-voltage. Et nyt røntgen af thorax i 

forbindelse med den akutte indlæggelse vises i Figur 01 og Figur 02 viser et 2 år gammelt 

røntgen af thorax. Begge thorax røntgen ønskes beskrevet. 

• Figur 01. Thorax viser et svært forstørret hjerte- nærmest dråbeformet 

med smal karstamme. Ingen karpåvirkning hverken centralt eller 

perifert. Ingen infiltrater eller tegn på pleural, ansamling. RD: 

Radiologisk foreneligt med pericardiel ansamling 

• Figur 02. Lungefelter frie uden infitrater eller stase. Centrale kar samt 

lungekartegning normal. Normal hjertestørrelse. RD: Normalt thorax 

røntgen 
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14. 
Nævn de vigtigste kliniske og biokemiske forandringer ved terminal uræmi. 

Kliniske 

• Træthed 

• Hypertension 

• Hud med kradsningsmærker 

• Gastrointestinale symptomer: appetitløshed, kvalme, mundtørhed, 

gastritis 

• Evt. overhydrering lungestase 

• Øget blødningstendens 

• Evt. perikarditis 

• Hjerteinsufficiens og pludselig død 

• Polyneuropati 

• Gynækomasti 

 

Biokemiske 

• Anæmi 

• Azotæmi 

• Malnutrition (nedsat p-albumin) 

• Hyperkaliæmi 

• Acidose - metabolisk 

• Hypokalcæmi, hyperforsfatæmi, sekundær hyperparathyreoidisme 

• Renal osteodystrofi 

 

 

15.  
Nævn behandlingsmulighederne ved terminalt nyresvigt (ESRD). 

• Dialyse (peritoneal dialyse, hæmodialyse) 

• Transplantation 
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Opgave 02 

Karkirurgi 
 

Mand på 73 år. Patienten har gennem længere tid haft smerter i begge ben i forbindelse 

med almindelig gang. Smerterne er mest udtalte på højre side, og der er i de seneste 3 

måneder tilkommet forværring, således at patienten nu ikke længere kan spille golf. 

Patienten er ikke tidligere hospitaliseret, han er i antihypertensiv behandling med ét 

medicamina og får ellers ingen fast medicin. Patienten er mangeårig ryger med 20 

cigaretter dagligt. 

 

Objektivt er patienten alment upåvirket og afebril med normale farver og uden dyspnø. 

Ernæringstilstanden er lidt over middel. BT 160/100 mmHg. Ved hjertestetoskopi findes 

holosystolisk mislyd over præcordiet (styrke 2). Der er normal lungestetoskopi og ingen 

perifere ødemer. 

 
 
1. 
Hvad er dine tentative diagnoser? Giv en prioriteret rækkefølge for dine 

differentialdiagnoser. Der skal som minimum angives 3 differentialdiagnoser. 

• Claudicatio intermittens (arteriel insufficiens i underekstremiteter) 

• Knæ- og/eller hofteartrose 

• Spinalstenose  

• Rodkompression (medullær prolabs) 

• Venøs insufficiens 

• Perifer neuropathi 
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2.  
De anamnestiske oplysninger er i øvrigt noget sparsomme. Giv en kortfattet redegørelse 

for, hvad du vil lægge vægt på ved en supplerende fokuseret anamneseoptagelse. 

• *Har der været tendens til ikke-helende sår?  

• Smerter 

o *Hvilesmerter (f.eks smerter om natten)  

o Provokerende/lindrende faktorer  

o Varighed 

o Lokalisation 

o Karakter  

• Gangdistance (i meter) 

• Pareser, spinkterproblemer 

• Tidligere varicebehandlet  

• Tidligere ryganamnese 

• Tobaks anamnese (hvor længe, forsøgt rygestop tidl) 

• Familiær anamnese 

• Brystsmerter/dyspnø 

• Diabetes 

• Impotens 

 

(En middelbesvarelse forudsætter, at 6 af ovenstående hovedpunkter omtales, inklusiv 

svar mærket (*)) 

 
 
3.  
Du ser patienten i afdelingens ambulatorium. I forhold til den objektive undersøgelse af 

patienten (nævnt i indledningen) bedes du i en prioriteret rækkefølge nævne hvilke 

objektive kliniske tegn, du vil se efter ved en almindelig klinisk undersøgelse og hvilke 

objektive kliniske undersøgelser, du vil foretage.  

 

Objektive kliniske tegn  

• *Hudfarve 
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• *Kapillærrespons 

• * Eventuelle sår og deres placering  

• Trofiske forandringer (nedsat behåring og neglevækst) 

• Synlige varicer eller cikatricer efter varice operation 

 

Objektive klinisk undersøgelser 

• *Pulspalpation (a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis anterior og a. tibialis posterior)  

• Elevationsprøve 

• *Ankeltryk måling og/eller ABI (Ankel-Brachialt Index). 

• Tåtryk måling (behøves ikke nævnt, men den dygtigt student vil bede om tåtryk, 

hvis pt skulle have diabetes eller nefropati)  

• Lewis’ arbejdstest 

• Kontrol af senereflekser, sensibilitet, strakt benløfts-test, 

• Undersøgelse af hofte og knæled 

 

(Svar mærket med (*) bør indgå i en standardbesvarelse)  

 

 

Tillægsoplysninger til censor/eksaminator: 

Vedr. ankeltryk og Lewis test i delopgave 3 og følgende delopgave 4: Det er ikke 

afgørende, hvorvidt studenten angiver, at ankeltryk og/elller Lewis test er en objektiv 

undersøgelse eller en paraklinisk undersøgelse, da der er uenighed om dette forhold i den 

almindelige litteratur. Om ankeltryk og/eller Lewis test besvares i opgave 3 eller 4 (eller i 

begge) kan sidestilles  

 

Lewis’ arbejdstest.  

Patienten arbejder med lægmuskulaturen, enten ved gang eller ved flektion og ekstension 

over ankelled, indtil der opnås lægsmerter. Der måles straks ankeltryk med Doppler teknik. 

Hvis der kan dokumenteres fald i ankeltryk efter muskelarbejdet sammenlignet med før 

muskelarbejdet kan det tyde på, at lægsmerterne er betinget af arteriel insufficiens.  
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4. 
Hvilke supplerende parakliniske undersøgelser vil du foretage? Nævn mindst 3 og gerne i 

prioriteret rækkefølge. 

• Blodprøver (total kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, creatinin, BS, ALAT) 

• Ultralydsundersøgelse af benets pulsåre  

• EKG (indikation: hypertension, mislyd) 

• EKKO kardiografi (den dygtigt student vil nævne, at der bør følges op på patientens 

hjertemislyd, evt. med EKKO eller henvisning til kardiolog) 

• Røntgen af thorax (indikation: hypertension, hypertrofi af cor obs) 

• Ultralyd af benets arterier eller dele af arterietræet 

• MR-arteriografi / MRA / MR-angio af UE arterier 

 

 

Arteriografi af UE arterier er IKKE rigtigt svar. Denne invasive undersøgelse anvendes ikke 

primært på indikationen claudicatio intermittens. 

 

Som anført ovenfor under opgave 3: Hvorvidt ankeltryk /Lewis test besvares enten i 

opgave 3 eller 4 er lige korrekt 

 

 

5.  
Blodprøver er normale bortset fra total-Kolesterol på 6,5 mmol/l (normal <5) og LDL på 4,5 

mmol/l (normal <3). Nævn mindst 3 forslag til hvordan patientens risiko for progression 

kan reduceres.  

• Gangtræning/motion  

• Rygestop 

• Kostændringer 

• Trombocythæmmende behandling (magnyl, clopidogrel, persantin) 

• Lipidsænkende/kolesterolsænkende medicinsk behandling (f.eks. statiner) 

• Optimere blodtryksbehandling 

• Vurdering og behandling af eventuel hjertesygdom (pga mislyd) 
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6. 
Patienten kommer tilbage til hospitalet efter 3 måneder. Han har nu natlige hvilesmerter i 

højre fod. Giv på denne baggrund nu forslag til supplerende udredningsprogram. Der må 

gerne gentages tidligere udførte undersøgelser, hvis du mener, det vil være relevant. 

• Ankeltryk måling 

• Tåtryk måling (behøves ikke nævnt, men den dygtigt student vil bede om tåtryk, 

hvis patienten skulle have diabetes eller nefropati)  

• *Ultralyd af benets arterier 

• Blodprøver (kontrol af nyrefunktion forud for kontrastbaseret undersøgelse) 

• *Arteriografi af benets arterier 

• *MR-arteriografi 

• *CT-arteriografi 

 

Som et minimum skal en billeddannende undersøgelse af underekstremiteters arterier 

nævnes (markeret med (*)). 

 

 

7. 
Patienten i denne essayopgave har blandt andet fået foretaget den viste billeddiagnostiske 

undersøgelse (Figur 03). Hvilken undersøgelse vises? 

• Arteriografi (= underekstremitets arteriografi = aortografi = selektiv hø-sidig UE 

arteriografi / DSA (Digital Substraktions Arteriograf)  

 

Alle 3 navne eller variationer heraf kan nævnes, ligesom arteriografi, angiografi og 

DSA (=digital subtraktions arteriografi) er sidestillede og gyldige svar.  

 

(Faktisk er DSA det rigtigste og bør belønnes med ekstra point) 

 

 

8.  
Hvad viser undersøgelsen vist i Figur 03 i denne essayopgave. 
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• Okklusion af hø-sidige bækken arterier (højresidg okklusion af a. iliaca communis, 

a. iliaca externa og a. iliaca interna samt ve-sidig (tæt) stenose af a. iliaca externa 

og okklusion af a. iliaca interna) 

 

-- 

 

Ekstra info til censor/eksaminator: 

De studerende forventes ikke i detaljer kunne fortolke en arteriografi, men man kan 

forvente, at i Figur 03 ser manglende kar til hø UE (okklusion af a. iliaca com og extrena 

dxt).  

 

Hvis den studerende kan se, at der tilmed er en stenose svt ve a. iliaca externa må det 

tælle op, da det er relevant i forhold til den sygehistorie de har fået 

 

 

9.  
Nævn mindst to mulige procedure-relaterede komplikationer til undersøgelsen vist i Figur 

03. 

• Kontrast induceret nefropati 

(den dygtige student kan nævne, at nyrefunktionen skal være normal inden 

arteriografien, eventuelt at en påvirket nyrefunktion kræver særlige forberedelser af 

patienten: velhydreret, mycomyst beh, bicarbonat infusion) 

• Allergisk kontraststof reaktion (jod-allergi) 

• Pseudoanurisme dannelse (pulserende hæmatom) svt indstik i arterien 

• Perifer embolisering og forværring af iskæmien 

• Blødning fra arterie punkturen  

• Okklusion af a. femoralis communis (eller i den arterie), hvor der er stukket  

(den dygtige student kan evt foreslåt, at der i Figur 03 er stukket i ve lyske, at okklusion 

sv.t. indstik opstår pga intimaskade) 
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10.  
Det viser sig, at patienten skal gennemgå revaskulariserende intervention. Beskriv mindst 

én, gerne flere, behandlingsmuligheder under hensyn til den billeddiagnostiske udredning 

(Figur 03).  

• PTA (Perkutan Transluminal Angioplastik) og stentbehandling af iliaca segmentet på 

højre side (det er nok ikke muligt pga. de udtalte forandringer, så hvis studenten svarer 

at han/hun vil gå direkte til operation er det helt I orden) 

• Åben operation med indsættelse af bukseprotese (= aortobifemoral bypass) eller 

indsættelse af aorto-femoral unilateral bypass  

• Åben operation med trombendarterctomi af iliaca segmentet på hø side. (næppe muligt 

med de udtalte forandringer) 

 

Det forudsættes, at studenten kan svare rigtigt til mindst een af behandlingsmodaliteterne.  

 

  

11. 
Patienten bookes til operation for sine bensmerter. Giv mindst 3 forslag til, hvordan denne 

patient eventuelt kan klinisk optimeres forud for operation. Der må gerne gentages 

tidligere udførte behandlinger, tiltag og/eller undersøgelser (objektive, parakliniske og/eller 

billeddiagnostiske), hvis du mener det er relevant. Du skal angive en prioriteret rækkefølge 

samt kort begrunde, hvorfor du vælger som du gør.  

Behandlinger/tiltag 

• Optimering af BT/hjertesygdom (klap mislyd, hypertension) og behandling 

inden operation 

• Anæstesiologisk tilsyn mhp præoperativ vurdering og optimering 

(risikopatient) 

• Tilråde rygestop inden operation (rygning øger risiko for postoperative 

komplikationer)  

Undersøgelser 

• Blodprøver (Hbg, Koagulationstal (INR, trombocytter), type og BAS-test, 

creatinin, blodsukker, elektrolytter),- standard før operation 

• EKG (mislyd, hypertension, obs iskæmisk hjertesygdom) 
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• Rtg thorax (storryger) 

• EKKO kardiografi (mislyd) 

• Lungefunktions undersøgelse (storryger og derfor obs lungedysfunktion, 

dog ikke særlig relevant, da der ikke er lungesymptomer)  

 

Samtykke til operation må gerne nævnes men informering om mulige komplikationer etc. 

er ikke en optimerende behandling eller undersøgelse. Trækker hverken op eller ned.  

 

 

 
12.  
Adskiller risikoen for død sig for patienter med kritisk underekstremitets iskæmi fra 

baggrundsbefolkningens risiko for død og hvis ja da hvordan? 

 Ja, dødeligheden blandt patienter med kritisk UE iskæmi er forhøjet i forhold til 

normal befolkningen 

• Patienter med kritisk iskæmi i undersktremiteterne har en 3-5 gange øget 

dødelighed sammenlignet med normal befolkningen  

• 5 års overlevelsen for pt. med kritisk iskæmi er 30-50%  

• Overdødeligheden skyldes, at arteriosklerosen er universel og at deres 

overdødeligheden primært skyldes iskæmisk morbus cordis 

• Risikofaktorer for UE arteriosklerose adskiller sig derfor ikke væsentligt fra 

risikofaktorer for iskæmisk morbus cordis  
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Opgave 03 
Hæmatologi  
 

64 årig mand indlægges akut på hospitalet grund af svær almen svækkelse og 

temperaturforhøjelse på 38,3 C. Den sidste måned har der været ufrivillig vægttab på 3 kg. 

Patienten har været plaget af tiltagende træthed. Den sidste uge har patienten også været 

kortåndet.  

 

 

1.  
Angiv differentialdiagnostiske overvejelser og anfør kort supplerende anamnestiske 

oplysninger, som du ønsker at indhente.  

Cancer (hæmatologisk eller solid tumor) 

Supplerende anamnestiske oplysninger: 

• Nattesved? 

• Længerevarende febrilia? 

• Smerter (type, varighed, lokalisation, etc.)? 

 

Hjerteinsufficiens (+/- med hypostatiske bronkopneumonier)  

Supplerende anamnestiske oplysninger: 

• Perifere ødemer? 

• Natlige astma cardiale anfald?  

• Funktionsudløst dyspnø? 

 

Pneumoni (forsømt) 

Supplerende anamnestiske oplysninger: 

• Hoste? 

• Ekspektoration? 

• Respirationssynkrone smerter? 

• Hæmoptyse (TB (sjældent))? 

• Funktionsudløst dyspnø? 
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Tromboembolisk sygdom 

Supplerende anamnestiske oplysninger: 

• Unilateral hævelse af UE? 

• Respirationssynkrone stingsmerter (for DM tiltagende tørst)? 

  
Akut debut af systemisk vaskulitsygdom  

Supplerende anamnestiske oplysninger: 

• Andre organmanifestationer (vaskulit i huden, øjne og mundhulegener, artralgier)? 

 

Debut af type II DM med komplicerende infektion/herteinsuffiens/tromboembolisk sygdom 

Supplerende anamnestiske oplysninger:  

• Tiltagende tørst, hyppig vandladning, føleforstyrrelser i benene, synsforstyrrelser, 

vanskelig sårheling? 

 
--- 

 
Supplerende oplysninger til censor/eksaminator: 

Kortåndethed og andre symptomer beskrevet i patientens sygehistorie kunne også være 

relateret til anæmi som led i den sygdom han måtte have. Udover pneumoni kunne det 

være  

• Anden subakut/ infection.  

• Nykonstateret diabetes som led i infektionssygdom?  

• Nyresygdom  

 

Pointen er, at der kan komme mange andre gode og relevante svar, og at listen ovenfor 

ikke skal opfattes som eksakt eller udtømmende men snarere som eksempler 
 
 
2.  

På baggrund af dine differentialdiagnostiske overvejelser skal du udover klinisk 

undersøgelse angive et undersøgelsesprogram for patienten nævnt i introduktionen til 

denne opgave. Du skal således også kort og systematisk redegøre for dine 
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patofysiologiske overvejelser i henhold til dine valgte 

undersøgelser/undersøgelsesprogram.  
Blodprøver  
Hæmatologi 

Hb  

- Hvis nedsat kan forklaring være bl.a. anæmi ved kronisk sygdom (infektion, 

komplicerende hæmolyse), mangel på B12, folinsyre, jern, tilgrundliggende cancer +/- 

marvcarcinose, aplastisk anæmi, myelodysplastisk syndrom, malignt lymfom, 

myelomatose, Mb Waldenstrøm, leukæmi 

 

Leukocyttal  

- Forhøjet ved bakteriel infektion (neutrofil granulocytose) eller leukæmi (akut – AML, 

ALL, kronisk – CML, CLL, myelofibrose)  

- Hvis nedsat kan det forklares ved svær infektion, mangel på B12, folinsyre, 

marvfortrænging (f.eks marvcarcinose, leukæmi, lymfom, myelomatose, mb. 

Waldenstrøm), myelodysplastisk syndrom (MDS) , myelofibrose, aplastisk anæmi 

 
Trombocyttal  

- Eventuel forhøjet ved bakteriel infektion/Tb, cancer, kronisk myeloproliferativ sygdom 

(polycythæmia vera, essentiel trombocytose, myelofibrose og kronisk myeloid 

leukæmi) 

- Eventuelt nedsat ved svær akut infektion – DIC – marvfortrængning (marvcarcinose, 

malignt lymfom, myelomatose, Mb Waldenstrøm ), myelodysplastisk syndrom, 

myelofibrose, aplastisk anæmi  

 

Levertal  

P-ALATog P-LDH 
- Hvis begge forhøjet tegn på leverparenkymskade (levercellenekrose) – hepatitis, 

levermetastaser, hjerteinsufficiens, lungeembolier eller muskelbeskadigelse  

-  Ved isoleret LDH-forhøjelse skal overvejes om LDH forhøjelse afspejler hæmolyse, 

vævsiskæmi (mikrotrombosering som led i trombotisk trombocytopenisk purpura, 

compartmentsyndrom eller afspejler frisætning fra solid tumorproces (marvcarcinose 



 20 

?) eller hæmatologisk cancer (lymfom, akut leukæmi, kronisk myeloproliferativ 

neoplasi, MDS) 

 
P-basisk phosphatase og P-bilirubin  

- Hvis begge forhøjet mistænkes galdevejsokklusion (sten, cancer) 

- Hvis isoleret basisk phosphatase – forhøjelse mistænkes knoglemetastaser; 

- (Hvis bilirubin-og LDH forhøjelse mistænkes hæmolyse) 

 
Koagulationsfaktorer 2, 7, 10 og albumin 

- Afspejler leverens synteseevne og typisk nedsat ved svigt af leverens synteseevne – 

akut svigt afspejles primært i nedsatte værdier for koagulationsfaktorer 2, 7, og 10. 

Senere (uger) falder p-albumin 

- Albumin er en slags invers fasereaktant og således typisk nedsat ved 

infektion/inflammation og cancer 

- Herudover vil albumin være nedsat ved malnutrition, malabsorption, kronisk 

inflammatorisk tarmsygdom (tab fra defekte sårede slimhinder) og glomerulonefritis 

/nefrotisk syndrom  

 

Nyre/væsketal  

P-kreatinin, p-Na+, p-K+  

- forhøjet p-kreatinin – prærenal (dehydrering), renal (kronisk nefropati), postrenal 

(afløbshindring – f.eks, retroperitoneale lymfomer med afklemning af ureters, 

hypertrofia prostatae, cancer prostatae)  

 

Andre 

P-glucose 

- Hyperglycæmi (debut af type II – DM med symptombilledet som anført (tiltagende 

træthed, almen svækkelse og øget infektionstendens ) 

 

P-ionisereret calcium  

- Ofte forhøjet ved cancer (knoglemetastaser), myelomatose og malignt lymfom 
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P-urat  

- Ofte forhøjet ved hæmatologisk cancer - øget celleomsætning -  

 

CRP  

- Akut fasereaktant – forhøjet ved infektion, inflammation og cancer 

 

A-punktur  

- Nedsat pO2 og nedsat pCO2 vil støtte diagnosen lungeembolier  

 

D-dimer  

- Typisk forhøjet ved lungeembolier – kan også være forhøjet ved infektion og cancer 

 

Mikrobiologi 
- Blod-og urindyrkning  

- Ekspektorat til direkte mikroskopi D+R (evt. undersøgelse for Tb) 

- Eventuel trachealsugning ved tør hoste og påvist infiltrat 

 
Billeddiagnostik  
Rtg af thorax  

- Lungeinfiltrat -infektion / metastase/primær lungetumor /lungeinfarkt ? 

- Lungestase – hjerteinsufficiens 

- Mediastinale glandler – obs lymfom 

- Hjerteectasi – Mb. cordis (evt perikardieansamling?) 

 
UL-scanning af abdomen  

- Lymfom/solid tumor, metastaser i hepar/ascites?  
 
CT-scanning af abdomen 

-  Lymfomer/solid tumor, metastaser i hepar/ascites? 

 
EKG/Ekkokardiografi 

- EKG. Iskæmi, rytmeforstyrrelser (f.eks atrieflimmer)? 
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- EKKO (klapvegetationer/ekskrescenser)? 

 

 
3.  
Patientens første blodprøvesvar viser svær anæmi (Hb-koncentration = 3.2 mmol/l), 

moderat nedsat leukocyttal (leukocyttal = 2.3 Mia/L), svær trombocytopeni (trombocyttal 

20 Mia/L.) Angiv betegnelsen for nedsættelse af alle tre cellelinjer og anfør mindst 6 

differentialdiagnostiske muligheder, hvor et sådan blodbillede ville kunne optræde.  

Tilstand med nedsættelse af alle 3 cellelinjer 

• Tilstanden betegnes pancytopeni 

 

Differentialdiagnoser 

• Anæmia perniciosa (B12 eller folinsyremangel ) 

• Aplastisk anæmi (autoimmun / medikamentel-toxisk marvskade?)  

• Akut leukæmi 

• Hårcelleleukæmi 

• Myelodysplastisk syndrom 

• Myelofibrose 

• Malignt lymfom 

• Myelomatose  

• Mb. Waldenstrøm 

• Paroxystisk nocturn hæmoglobinuri (PNH) 

• Marvcarcinose 

 

 

4.  
Det viser sig at patientens P-LDH (laktat-dehydrogenase) er forhøjet. 

Angiv mindst 5 årsager til nedsættelse af alle 3 cellelinjer (anæmi + leukopeni + 

trombocytopeni) med samtidig LDH-forhøjelse. Hvis du mener, at dine forslag ovenfor 

(differentialdiagnoser) kunne være relevante, må du også gerne igen anføre disse.  

• Anæmia perniciosa (B12 eller folinsyremangel) 

• Akut leukæmi 
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• Myelodysplastisk syndrom 

• Myelofibrose 

• Malignt lymfom 

• Mb. Waldenstrøm 

• Marvcarcinose 

 

 
5.  
Patienten bliver henover nogle timer højfebril og yderligere akut påvirket med vigende BT 

og således klinisk mistanke om udvikling af sepsis. Hvad vil du gøre? Du skal kortfattet 

beskrive relevant akut behandlingsplan med udgangspunkt patientens akutte forværring. 

• Relevant gennemdyrkning (podning fra hals, podning fra eventuelle sår i huden, 

blod- og urindyrkning, ekspektorat til direkte mikroskopi, dyrkning og resistens)  

 

og herefter:  

• Bred antibiotisk behandling (AB), det vil sige en AB, som dækker såvel gram-

positive som gram-negative  

• Hvis der ved klinisk undersøgelse er mistanke om anaerob infektion skal patienten 

også dækkes ind herfor (f.eks metronidazol)  

• Væskeskema og IV væsketilførsel (rehydrering) vejledt af BT,puls, diureser og 

elektrolyttal  

• Tæt monitorering af blodtryk, puls, ny A-punktur og KAD timediureser med 

løbende vurdering af behov for intensiv overvågning og overflytning til intensiv 

terapiafsnit 

 

Det er IKKE tilstrækkeligt, at studenten blot angiver ”sepsisbehandling” som svar. 

Sepsisregimet må angives i detaljer som ovenfor anført 
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6.  
Efter at du har iværksat relevant behandling bliver patienten de følgende timer stabiliseret. 

Hvilke supplerende undersøgelser vil du efter dine akutte tiltag nu foreslå bliver 

gennemført for at afklare årsagen til pancytopenien? 

Blodprøver 

• Perifert blodudstrygning 

• Anæmi-karakteristik (MCV, MCHC, retikulocyttal, p-ferritin, p-cobalamin, serum 

folat)  

 

Knoglemarvsbiopsi 

• For den dygtige student: kromosomanalyse og flowcytometri 

 

 

7.  
Der findes en række hæmatologiske tilstande, hvor der er risiko for alvorlig påvirkning af 

knoglemarven. Akut myeloid leukæmi er én af disse tilstande. Definér tilstanden Akut 

Leukæmi og angiv de vigtigste patofysiologiske/hæmatologiske karakteristika.  

• Akut leukæmi er en malign proliferation af umodne forstadier (store mononukleære 

celler med stor kerne og tydelig nukleole = blaster ). Inddeles i akut myeloblastær 

leukæmi (AML) og akut lymfatisk leukæmi (ALL) 

• Knoglemarven er hypercellulær med over 20 % leukæmiceller. Eventuelt ses i marven 

tegn på myelodysplasi som udtryk for at leukæmien (- i så fald AML) er udviklet fra 

forudgående ikke-diagnostiseret myelodysplastisk syndrom  

 

 
8. 
Anfør de vigtigste a) anamnestiske, b) kliniske og c) hæmatologiske/biokemiske 

karakteristika ved akut myeloid leukæmi. 

a) Anamnestiske karakteristika 

• Anamnesen er kortvarig (uger) med symptomer på blodmangel (anæmi), infektion 

(neutropeni ) og blødninger fra slimhinder og i huden (trombocytopeni ) som følge af 

knoglemarvssvigt  
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• Ved forudgående myelodysplastisk syndrom er der ofte en anamnese på mange 

måneder med anæmisymptomer og eventuelt recidiverende infektioner/blødninger 

(denne besvarelse kræves ikke men vil tælle op hos den meget dygtige student) 

• AML ses især hos ældre; ALL ses især hos børn (kan også anføres under kliniske 

karakteristika) 

• Nogle tilfælde af AML udvikles efter kemoterapi og stråleulykker men ellers er årsagen 

ukendt 

• Potentielt kurabel med intensiv kemoterapi, herunder allogen stamcelletransplantation  

 
b) Kliniske karakteristika 

• Tegn på anæmi (blege slimhinder) 

• Tegn på blødning (i huden i form af petechier /ecchymoser ; i mundhulen) ?  

• Evt. infektionsfocus  

• AML ses især hos ældre; ALL ses især hos børn 

 
c) Hæmatologiske /biokemiske/cytogenetiske karakteristika  

• Anæmi og trombocytopeni (marvfortrængning) 

• Leukocyttal oftest forhøjet med blaster i perifert blod (evt. > 100 Mia/L); leukopeni kan 

ses  

• Ofte forhøjet plasma LDH (frisætning fra blasterne)  

• Ofte hyperuricæmi  

• Ofte ses kromosomforandringer i de klonale knoglemarvsceller.  

 

 

9.  
Angiv de 2 behandlingsmuligheder for AML. 

• Intensiv kemoterapi  

• Allogen stamcelletransplantation  
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10.  
Hvordan er prognosen for patienten med AML og anfør de hyppigste komplikationer og 

dødsårsager. 

• Prognosen er god for yngre patienter, hvor ca. 50-60 % kan opnå varig remission 

(= helbredelse) 

• Hos ældre (>60 år) er prognosen dårlig, idet kun ca. 10 % opnår helbredelse efter 

intensiv kemoterapi (ca. 20 % i aldersgruppen 61-70 år). Det markante fald i 

overlevelse hos patienter >60 år er betinget dels af tiltagende komorbiditet med 

alderen men også af, at en del ældre en del ældre har haft forudgående 

myelodysplastisk syndrom, som ikke kan helbredes med intensiv kemoterapi, men 

kun med stamcelletransplantation 

• De hyppigste komplikationer og dødsårsager er infektioner og blødninger 
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Opgave 04 
Korte spørgsmål 
 
1. 
Forebyggelsesstrategier kan enten være rettet mod individet eller mod befolkningen. 

Nævn de tre overordnede strategier. 

• Individorienteret (højrisiko) strategi (individet i risiko identificeres og tilbydes 

behandling eller rådgivning)  

• Oplysningskampagner (massekampagner, borgeren oplyses om sund levevis)  

• Strukturel strategi (strukturen i samfundet ændres, så flere borgere lever mere 

hensigtsmæssigt) 

 

 

2.  
Traditionelt opdeles forebyggelse i primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Angiv hvilke 

typer forebyggelse følgende tiltag repræsenterer. 

a. screening for brystkræft 

b. Rygeafvænning blandt patienter med diabetes 

c. Screening for uhensigtsmæssig livsstil 

d. Sundhedsplejerskers besøg i første leveår 

• a: sekundær  

• b: tertiær  

• c: primær  

• d: primær 

 

 
3.  
Den epidemiologiske transition af hjertesygdomme har vist en række svingninger gennem 

det sidste århundrede. Incidensstigningen startede i USA, fortsatte i Vesteuropa, senere i 

Østeuropa og fortsætter nu i den tredje verden. I mellemtiden er incidensen nu faldet både 

i USA, Vesteuropa og Østeuropa, men endnu ikke i den tredje verden. 
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Nævn mindst fire væsentlige grunde til faldet i hjertesygdomme.  

• Fald i rygning  

• Fald i luftforurening (inklusive passiv rygning)  

• Fald i blodtryk (hvis der nævnes medicinsk behandling er det OK) 

• Fald i kolesterol (hvis der nævnes medicinsk behandling er det OK)  

• Ændret kostvaner (øgning i indtagelse af frugt og grønt, reduktion i indtagelse 

af mættet fedt)  

 

 
4.  
WHO fastsatte i 1968 en række krav, der skal være opfyldt før en systematisk screening 

for cancer kan iværksættes. Nævn mindst tre vigtige forudsætninger for at iværksætte en 

screening? 

• Screeningens effekt på sygelighed er dokumenteret i et randomiseret 

(kontrolleret) design 

• Screeningsmetoden er acceptabel for befolkningen 

• Screeningen er omkostningseffektiv 

• Screeningen kan organiseres rent praktisk 

• Sygdommen er en alvorlig sundhedstrussel 

 

 
5.  
Hvad er de vigtigste årsager til ascites ? Nævn mindst 3.  

• Cirrhosis hepatis /leversvigt /portal hypertension 

• Cancer, incl. carcinomatosis peritonei 

• Hjertesvigt 

• Pancreatitis 

 

 

6. 
Nævn de vigtigste (hyppigste) komplikationer til levercirrose.  

• Væskeretention (ascites, perifere ødemer)  
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• Portal hypertension (esophagusvaricer, blødning)  

• Hepatisk encephalopati 

• Hepatorenalt syndrom 

 
 
7. 
En 65-årig mand får ved gastroskopi diagnosticeret et 2 cm stort, dybt, ikke-blødende 

ulcus placeret få centimeter fra pylorus i ventriklen. Skitser kort yderligere udredning og 

behandling.  

• Biopsier fra ulcus for at udelukke malignitet 

• Biopsier fra ventriklen mhp. Helicobacter 

• Udspørg om indtag af NSAID/acetylsalicylsyre 

• Syrepumpehæmmer i 4-6 uger 

• Eradikationsbehandling hvis Hp-positiv 

• Henvisning til kirurgisk vurdering, hvis der er tegn på malignitet 

• Kontrolgastroskopi, når såret forventeligt er helet, fx om 6 uger 

• Seponering af ulcerogen medicin 

 
 
8. 
Nævn mindst 3 årsager til peptisk ulcus. 

• Helicobacter pylori infektion 

• Ulcerogen medicin (NSAID og acetylsalicylsyre) 

• Tobaksrygning 

• Zollinger-Ellison syndrom (gastrinom) 

  

Psykisk stress, steroid, kaffe, og diætetiske faktorer er ikke korrekt svar 

 

 
9.  
Angiv kort de generelle medicinske og kirurgiske behandlingsmodaliteter ved colitis 

ulcerosa.  
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Medicinsk  

• 5-aminosalicylsyre 

• Corticosteroider  

• Immunosuppression  

• TNF-alfa hæmmer 

Kirurgisk  

• Kolektomi med ileostomi eller ileoanalpouch 

 

 
10.  
Anfør de hyppigste årsager til diarre hos yngre (under 40 år) med diarre gennem mere 

end en måned.  

• Kolon irritabile  

• Infektion 

• Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom og colitis ulcerosa)  

• Malabsorption (coeliaki, laktoseintolerans, pankreasinsufficiens) 

• (Laksantiamisbrug, sjældent hos yngre patienter) 

 

 

11.  
Anfør hvilke symptomer og fund, der hos en person over 40 skal give mistanke om 

colorectalcancer og derfor henvisning til koloskopi snarest muligt.  

• Ændret afføringsmønster >2 uger 

• Afgang af blod/slim per rectum  

• Anæmi og vægttab 

• Samtidigt vægttab og/eller anæmi i kombination med ovenstående vil også 

udløse koloskopi 

 
 
12. 
Anfør mindst 2 hyppige årsager til kronisk pancreatitis.  

• Alkoholmisbrug (kombineret med tobaksmisbrug) 
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• Galdestenssygdom  

• Ukendt årsag (idiopatisk pancreatitis) 

 

 
13. 
Beskriv principperne for medicinsk non-invasiv behandling af akut myokardieinfarkt 

(STEMI). 

• Akut behandling: smertestillende (fx morfin kombineret med kvalmestillende), 

nitroglycerin, trombosehæmmende (aspirin, heparin og ADP-

receptoranatagonist (clopidogrel, prasugrel eller ticagralor)) 

• Betablokker gives ikke rutinemæssigt, men ved behov (fx højt blodtryk) 

• Hvis der ikke er mulighed for primær PCI gives trombolyse 

 

 

14.  
Hos hvilke patienter er der indikation for biventrikulær pacemaker? 

• Patienter med hjertesvigt, nedsat systolisk funktion af venstre ventrikel (LVEF < 

35%) og venstresidig grenblok (QRS-bredde > 120-150 ms). Alle tre fund skal 

samtidigt være til stede 

• Patienter med hjertesvigt, nedsat systolisk funktion af venstre ventrikel (LVEF < 

35%) og anden indikation for pacemaker (og således ikke nødvendigvis 

grenblok). Alle tre fund skal samtidigt være til stede 

 

 

15.  
Hvad er mortaliteten ved kardiogent shock efter AMI (30 dage og 1 år)? 

• 30 dage: 55% (50-60) 

• 1 år: 70% (65-75) 

 

 

16. 
Nævn de 2 vigtigste årsager til akut aortaklapinsufficiens. 
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• Aortadissektion 

• (Aortaklap-) Endocarditis 

 

 
17. 
Nævn forskellen på en CT-urografi og en renografi. 

• Ved en CT urografi fremstilles urinvejenes anatomi og eventuelle patologiske 

forhold kan visualiseres 

• En renografi er en funktionsundersøgelse af nyrerne med mulighed for 

samtidig bedømmelse af afløbsforholdene 

 
 
18. 
Ved længerevarende obstruktion af de fraførende urinveje kan udvikles post-renal 

nyreinsufficiens. Hvilke blodprøver vil primært være påvirkede ved såvel præ- som post-

renal nyreinsufficiens (nævn mindst 2 blodprøver)? 

• S-creatinin, s-carbamid, elektrolytter. 

 

 

19. 
Pancreas cancer. Angiv hvilken del af pancreas, der oftest er involveret og nævn den 

hyppigste histologiske type. 

• Caput pancreatis med adenocarcinom 

 

 
20.  
Patienter med gastroesofageal refluks og påvist Barrets esofagus tilrådes endoskopisk 

kontrol. Hvad er grunden hertil? 

• Øget risiko for udvikling af esofagus/cardia cancer (tilstrækkeligt at nævne cancer) 
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Opgave 1 

 

Plastikkirurgi 

50-årig mand henvender sig med en mørkpigmenteret hudforandring midt på ryggen 

mellem skulderbladene. Hudforandringen er vist på billedet nedenfor på Figur 1. 

Forandringen har bestået en del år men inden for de sidste måneder er der sket 

ændringer, med tiltagende pigmentering, vækst i areal og stedvis i tykkelse. En del af 

forandringen synes at være ophelet, men med pigmentzone i randen. Der har og af og til 

været skorpedannelse en enkelt gang også kortvarig blødning (diskret plet på tøjet). 

Affektionen måler 15 x 11 mm og er palpabel.  

 

Figur 1 
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1.  

Hvad kan det dreje sig om ? Hvilke ting i anamnesen giver mistanke om, at det kan være 

malignt?  

• Klinisk mistanke: pigmenterede pletter, der vokser, ændrer farve, bløder, væsker 

eller klør, kan være: 

o maligne melanomer  

o pigmenterede basalcellecarcinomer  

o andre sjældne hudforandringer 

 

 

2. 

Biopsi udføres for at sikre histologisk diagnose. Hvordan skal patienten i øvrigt 

undersøges/udredes og hvor skal patienten udredes (almen afdeling eller 

specialafdeling)? 

• Almindelig klinisk undersøgelse med gennemgang af hele patientens hudoverflade 

og palpation af lymfeknudestationer på hals, i aksiller og lysker 

• Dermatoskopi kan være vejledende i differentialdiagnostisk henseende 

• Patienten bør henvises til specialafdeling, der varetager diagnostik, behandling og 

kontrol 

 

 

3.  

Patienten havde ingen andre positive fund i forbindelse med den diagnostiske udredning. 

Der blev foretaget biopsi til histologisk undersøgelse. Hvorledes tages der bedst biopsi på 

mistanke om malignt melanom? 

• Der skal foretages excisionbiopsi – ikke tangentiel afskæring eller curettage. 

Excisionsbiopsi skal være med en bræmme på ca. 5 mm af normal hud og 

subkutant fedt udenom tumor. Indgrebet foretages næsten altid i lokal 

infiltrationsanæstesi uden at injektionskanylen kommer i kontakt med det 

vævsparti, der skal excideres 

 

For at få max point må det kræves svaret excisionsbiopsi med 5 mm bræmme. 
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Angives curettage vil det trække ned. 

 

 

4.  

Biopsi viste superficielt spredende malignt melanom, level IV, med tykkelse på 2,05 mm, 

regression og ulceration. Hvilken af disse oplysninger har særlig betydning for prognose 

og behandling? 

• Tykkelsen målt i mm afgør prognose og behandling 

 

 

5.  

Hvilken radikalbehandling tilbydes p.t. i Danmark? 

• For melanomer med tykkelse >1 mm foretages radikal excision i 2 cm afstand, i 

dybden ned til muskelfascie og der udføres Sentinel Node- biopsi, efterfulgt af 

lymfeknude- exairese ved tumorspredning til Sentinel Node 

• For melanomer med tykkelsesmål ≤1 mm foretages radikal excision i 1 cm 

afstand, i dybden til muskelfascie 

• Der er specielle forhold vedrørende ulceration, level og regression, som kan 

opgradere et ”tyndt” melanom til radikalbehandling som et ”tykt” melanom (der 

gives ekstra point hvis studenten har dette med men det er ikke et krav til 

besvarelsen)  

 

 

6.  

Som led i den præoperative udredning (efter biopsi) blev der foretaget en kutan 

lymfoscintigrafi. For tydelighedens skyld er kropskonturen og skulderbladene markeret på 

nedenstående billede, som er taget bagfra. Beskriv kort princippet ved lymfoscintigrafi og 

hvad den aktuelle scintigrafi viser. 
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Figur 2 

  

   
 

• Scintigrafien er foretaget med radioaktivt sporstof af en partikelstørrelse, som er 

egnet for transport i lymfebanerne. Der er meget tydelig aktivitet midt på ryggen, 

hvor melanomet var lokaliseret, repræsenterende rester af det det radioaktive 

depot.  

• Der er aktivitet i venstre aksil repræsenterende en Sentinel Node 

 

 

7. 

Kan man udtale sig om, hvorvidt der er tumorspredning ved påvisning af scintigrafisk 

påvist Sentinel Node?  

 

• Nej, scintigrafien demonstrerer kun lymfedrænagevejen og til hvilke(n) 

lymfeknude(r) drænagen fra det injicerede depot omkring tumorstedet er sket. 

 

 

8.  

Til hvilke lymfeknudestationer ville en scintigrafi som den udførte (Figur 2) i teorien kunne 

vise drænage? 

• Begge aksiller 

• Begge sider af halsen  

• Begge lysker (sjældent). 
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Både aksiller og hals bør nævnes og det vil trække op hvis også lysker nævnes 

 

 

9. 

Patienten fik som led i den radikale tumorexcision også foretaget Sentinel Node-biopsi. 

Det histologiske billede er vist i Figur 3. Figur 3 viser et snit fra patientens lymfeknude 

(Sentinel Node), hvor kapsel, randsinus og marv er repræsenteret. Kapslen er intakt. I 

randsinus ses øer af stærkt farvede, abnorme celler, som repræsenterer spredning fra 

malignt melanom. 

 

 

Figur 3 

 

  
 

Vil resultatet af den histologiske undersøgelse (Figur 3) have behandlingskonsekvens for 

patienten? 

• Ja, patienten vil få tilbudt lymfeknudeexairese i venstre aksil. 

 

 

10. 

Hos nogle patienter med malign melanom vil der være indikation for aksilexairese. Beskriv 

kort mulige bivirkninger og komplikationer efter aksilexairese. 

• Det er en almindeligt forekommende bivirkning, at der er føleforstyrrelser omkring 
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arret, på siden af kroppen og på indersiden af overarmen. Det er tilstrækkeligt at 

angive ”føleforstyrrelser” 

• Blødning/hæmatom 

• Sårinfektion med absces 

• Serom og på længere sigt lymfødem 

 

 

11. 

I visse tilfælde foretages lapplastik i forbindelse med lukning af tumorexcisionsdefekten. 

Hvad forstås ved en random/vilkårlig kutan lap?  

• En random/vilkårlig kutan lap er en vævstunge (oftest bestående af hud og 

subcutis), hvis blodforsyning sker gennem de subdermale karplexer 

 

 

12. 

I plastikkirurgien anvender man også andre former for lapplastik end den i opgave 11h 

beskrevne lap. Hvad forstås ved en aksial/arteriel lap? 

• En aksial/arteriel lap er en vævstunge (oftest bestående af hud og subcutis), hvis 

blodforsyning sker gennem en direkte kutan - og i lappen forløbende - arterie med 

tilhørende vener 

 

 

13.  

Forekomsten af malignt melanom i huden har siden Cancerregistrets start i 1943 været 

stigende fra 210 til ca. 1400 nye årlige tilfælde. Giv kort et eller flere bud på en 

forklaring(er) på denne stigning. 

• Ændret ”soladfærd”  

• Øget fritid og udendørs aktivitet, charterrejser/solferier etc. 

• Øget opmærksomhed på forandringer i modermærker med diagnosticering af en 

meget større fraktion af ”tynde” melanomer end tidligere 

 

Én forklaring accepteres men der gives ekstra point for 2 eller flere mulige forklaringer 
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14. 

Patienten havde ikke i familien slægtninge, som havde udviklet melanom. Hvor stor er 

hyppigheden af arveligt malignt melanom i huden? 

a. 5 -10 % 

b. 20-25 % 

c. 45-50 % 

• a er det rigtige svar. Op mod 10 % af maligne melanomer i huden optræder 

familiært med varierede arvegang 
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Opgave 2 
 
 
Kardiologi 
 
 

En 60 årig mand vågner om natten med svær åndenød. Han kalder 112 og afhentes af en 

ambulance til skadestuen. Ved ankomsten er han vågen og klar men med betydelig 

hviledyspnø. Han kan fortælle, at han aldrig tidligere har været indlagt. Han har bemærket, 

at han den sidste tid bliver forpustet, når han skal gå op af trappen og bemærket tykke ben 

om aftenen. 

 

 

1. 

Hvad er dine helt umiddelbare overvejelser vedrørende årsagen til patientens tilstand? 

Lad rækkefølgen af dine overvejelser være prioriteret med korte begrundelser. 

• Hjerteinsufficiens er den første overvejelse. Evt. opdelt: Iskæmisk hjertesygdom, 

arytmi (især atrieflimren), kardiomyopathi (evt. ved opdeling: idiopatisk 

kardiomyopathi, alkoholisk kardiomyopathi, hypertensiv kardiomyopathi) 

Klapsygdom 

• Lungeemboli hører til i samme prioritet som kronisk obstruktiv lungesygdom og 

kan forklare hele sygdomsbilledet 

• Kronisk obstruktiv lungesygdom er den anden væsentlige overvejelse da den 

forklarer hele sygdomsbilledet inklusive de tykke ben 

 

 

• Sekundære overvejelser som ikke er helt så påtrængende og næppe kan 

forlanges forklaret fuldstændigt under: Pneumoni, astma, anæmi, thyreotoxikose 

 

 

2.  

Patientens tilstand er ikke værre, end du kan foretage nogle indledende undersøgelser, 

før du handler. Hvilke undersøgelser vil du foretage i løbet af de første 10 minutter. 
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undersøgelserne skal kort begrundes 

• Hjertestetoskopi: rytme og mislyde 

• Lungestetoskopi: dæmpning, rallelyde, respirationsfrekvens 

• Extremiteter: ødemer 

• EKG: iskæmi, arytmi, blok (puls kan opfattes som en del af EKG eller separat) 

• A-punktur: hypoxi, acidose, hyperventilation. 

• Temperatur – feber 

• Blodtryk – hypo- og hypertension 

• Man kan også nævne blodprøver, men det er mindre oplagt (se svar til opgave 5) 

 

 

3.  

Patientens EKG ser ud som følger (se Figur 1). Beskriv EKG 

Figur 1 

 
• Det er vigtigt, at EKG beskrives som overvejende sinusrytme og med venstresidigt 

grenblok  

• Det er godt, men ikke nødvendigt, at ekstrasystolerne vurderes som 

supraventrikulære (der gives således ekstrapoint for denne besvarelse) 
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4.  

Dine indledende undersøgelser giver en betydelig mistanke om lungestase. Blodtrykket er 

160/90 mmHg og hjertefrekvensen er 110 per minut. Du skønner, at en behandling må 

iværksættes før yderligere undersøgelser. Hvad vælger du? 

• Det mest korrekte er at give både et nitratpræparat (nitroglycerin eller 

isosorbiddinitrat) samt et diuretikum intravenøst. Der skal yderligere gives ilt på 

næsekateter 

• Det er ikke helt forkert KUN at give et diuretikum, men det trækker lidt ned 

 

 

5. 

På din indledende behandling bliver respirationen klart bedre. Klokken er 23. Hvilke 

undersøgelser vil du have før næste morgen? Og hvad vil du især interessere dig for ved 

disse undersøgelser (begrund kort dine undersøgelser)? 

• Røntgen af thorax – lungestase, infiltrater (pneumoni), forandringer tydende på 

kronisk obstruktiv lungesygdom, hjerteskyggens størrelse (hvis røntgen kan 

tages siddende/stående) 

• Blodprøver: Markører for myokardienekrose (Troponin bør fortrinsvist nævnes, 

men det er acceptabelt at foreslå CKMB), elektrolytter mhp. natrium, kalium, 

creatinin mhp nyrefunktion, hæmoglobin mhp. anæmi., leukocytter mhp. 

infektion, d-dimer mhp. lungeemboli  

 

 

6. 

Næste morgen gennemføres en ekkokardiografi. Denne viser normale klapper som 

hverken er stenotiske eller insufficiente. Begge ventrikler er svært dilaterede, udtyndede 

og med hypofunktion. Venstre ventrikels uddrivningsfraktion er 20%. Hvad er diagnosen? 

Angiv kort mulige årsager til tilstanden. 

• Patienten har dilateret kardiomyopathi  
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7. 

Nævn mindst 4 årsager til denne tilstand og hvilke anamnestiske spørgsmål du vil stille 

patienten for at belyse årsagen 

• Iskæmisk hjertesygdom  

• Slutstadium af hypertensiv hjertesygdom  

• Alkoholisk kardiomyopathi  

• Langvarig hurtig atrieflimren  

• Idiopatisk kardiomyopathi (herunder genetisk kardiomyopathi) 

• Myokardit  

 

Spørgsmål til uddybelse af anamnesen 

• Tidligere hypertension  

• Tidligere myokardieinfarkt og angina pectoris 

• Tidligere rytmeforstyrrelser, især atrieflimren 

• Alkoholforbrug 

• Familiær anamnese 

 

 

8. 

Hvilke undersøgelser vil du yderligere bestille? 

• Der skal bestilles en undersøgelse for iskæmi. Da iskæmisk hjertesygdom er 

langt den mest almindelige årsag til et dilateret hjerte er det helt nødvendigt, at 

denne mulighed nævnes. Det kan være en koronararteriografi, men man må 

også gerne nævne myokardieskintigrafi eller CT-angiografi 

• Elektrolytter og creatinin skal gentages efter at der er givet diuretika 

 

 

9. 

Din udvidede anamnese og yderligere undersøgelser gav ikke nye oplysninger. Skitser en 

behandlingsplan. 

• Behandlingen skal dels rette sig mod lungestase. Behandlingen af lungestase 

er diuretika. 
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• Behandlingen skal være forebyggende behandling bestående dels af ACE 

hæmmer og dels betablokker. Det er meget fint hvis det pointeres, at ACE 

hæmmer kan indledes umiddelbart og betablokker mere gradvist med første 

dosis EFTER at lungestasen er behandlet 

• Når der er behov for diuretika og hjertefunktionen er nedsat som i dette tilfælde 

er det yderligere indiceret med spiron 

 

Det trækker hverken op eller ned at foreslå vanlig profylaktisk behandling ved 

iskæmisk hjertesygdom – statin, magnyl 

 

 

10. 

Patienten udskrives rimeligt velbefindende i den behandling, der er indledt og kommer til 

en hurtig ambulant kontrol. Han er ved kontrollen velbefindende. Hvilke(n) undersøgelse 

(r) vil du lægge vægt på at foretage. Begrund kort dit svar. 

• Blodtryk – Næsten alle de anvendte lægemidler kan give hypotension. Derudover 

var blodtrykket højt ved indlæggelsen, og patienten kunne have en 

behandlingskrævende hypertension, som ikke er velbehandlet med det iværksatte 

• Creatinin – ACE hæmmer kan give nedsat nyrefunktion hos en række patienter 

• Elektrolytter – Diuretika giver både natrium- og kaliumforstyrrelser 

• Det trækker hverken op eller ned at foreslå livsstilsændringer 
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Opgave 3 

 

Akutte mavesmerter 

 

En mand på 63 år indlægges fra eget hjem med diffuse smerter i maven strålende om i 

ryggen. Smerterne er tiltaget over de sidste 4 timer. Der er ingen kvalme eller 

opkastninger. Patienten har velbehandlet hypertensio arterialis og har tidligere haft 

myokardieinfarkt. Patienten er ikke tidligere opereret i abdomen og har ingen væsentlige 

sygdomme i øvrigt. Patienten er i medicinsk behandling med tablet magnyl, statin og 2 

antihypertensiva (ikke betablokker). Patienten er ryger og drikker 4-5 genstande dagligt. 

Objektivt er patienten vågen, klar og orienteret. Adipøs (BMI 31 kg/m2), BT 160/95 mmHg, 

P 92 per minut og afebril. Patienten er svært diffust øm i abdomen med punktum 

maksimum supraumbilicalt i midtlinjen. Patienten vurderes uden peritoneal reaktion. Ved 

forsøg på palpation dybt i abdomen er der supraumbilicalt accentueret ømhed, men 

undersøgelsen er svær at gennemføre på grund af smerter. Ingen sikre patologiske 

udfyldninger. Blodprøver med hæmoglobin, creatinin og elektrolytter er normale. 

 

 

1.  

Hvad er dine tentative diagnoser, i det du bedes anføre mindst 3 diagnoser? 

• Pancreatitis acuta 

• Ømt abdominalt aortaaneurisme 

• Ulcus duodeni/ventriculi 

• Uretorolithiasis, choledocholithiasis 

• Tarmiskæmi 

• Diverticulititis 

• AMI 

• (Basal pneumoni) 

• (Appendicitis/periappendikulær abscess) 

• (Cholecystolithiasis/choledocholithiasis) 
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2.  

Ud fra differentialdiagnoserne anført til spørgsmål 1 bedes du kort anføre mindst 2 forhold, 

hvor du ønsker supplerende anamnestiske oplysninger? 

• Smerteanamnese (konstant eller turvis, tidligere lign. smerter, udvikling i 

lokalisation, udstråling) 

• Afføringsmønster 

 

Det er i orden at anføre andre forhold end de angivne blot der redegøres herfor iht 

til de i spørgsmål 1 angivne svar 

 

 

3. 

Hvilke supplerende undersøgelser vil du udføre? 

• Billeddiagnostisk (CT-skanning eller ultralydsskanning,- den dygtige student ville 

evt. anføre bedside ultralydsskanning)  

• Urinstix for spor af blod 

• Blodprøver (S-amylase, ASAT/ALAT, basisk phosphatase, (infektionstal)) 

• Arteriepunktur (syre-base status, S-Lactat) 

• Rektal eksploration 
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4.  

Der udføres en billeddannende undersøgelse af abdomen (se billede nedenfor Figur 1). 

Hvilken undersøgelse er udført og hvad fejler denne patient med overvejende 

sandsynlighed? 

 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CT-skanning med intravenøs kontrast (det vil tælle ekstra hvis det bemærkes 

at det er intraarteriel kontrast, hvorved en stor muraltrombe afsløres, og at 

aortavæggen er fortykket udenfor kalkskyggen (retroperitoneal fibrose over 

aorta)). 

• Stort abdominalt aortaaneurisme (8,7 cm).  

5. 

Patienten observeres nogle timer med konservativ behandling, men får tiltagende ondt, og 

du beslutter, at patienten har behov for akut behandling. Hvilke behandlingsmetoder er 

mulige for den lidelse som den billedannende undersøgelse viste (se spørgsmål 4 Figur 

1)? 

• Åben kirurgisk behandling med indsættelse af aortaprotese 
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• Endovaskulær behandling med indsættelse af en stentgraft via en lyskearterie 

Denne metode bruges endnu ikke rutinemæssigt til akut behandling i Danmark 

 

 

6. 

Du beslutter dig for at operere. Hvad vil du informere om og indhente samtykke til? 

• Samtykke: Til operation, til anæstesi, til blodtransfusion som minimum 

• Risiko for død på ca. 10-15 % (givet at besvarelsen har den rette abdominal 

aorta aneurisme diagnose)  

• Risiko for større komplikationer 

o blødning  

o infektion  

o tarmiskæmi  

o viscerale skader 

o hjertekomplikationer (beh.krævende arrytmi, AMI) 

o dialyse /nyrepåvirkning 

o lungekomplikationer (pneumoni, beh.krævende større atelektase) 

o ventralhernie (langtidskomplikation) 

Korrekt besvarelse indbefatter svaret: samtykke, risiko for død og for komplikationer. 

Anføres der specifikke (og korrekte komplikationer vil det trække op) 

 

7. 

Operationen går godt fraset et vist blodtab med behov for blodtransfusion (2 portioner 

SAGM erytrocytsuspension). Patienten overføres til intensiv afdeling til videre observation 

og ekstuberes efter kort tid. Hvilke observationer er herefter nødvendige i den tidlige 

postoperative fase? 

Som minimum skal der: 

• Angives observationer af bevidsthed, smerter, kredsløb, respiration og 

nyrefunktion. 

Resten er ”bonus”: 

• Bevidsthedsniveau 
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• Smerter 

• Puls (tachy-/bradykardi) 

• Blodtryk (behov for inotropi) 

• Respirationsfrekvens (udtrætning, pulmonale komplikationer) 

• Oxygenering (pulsoximeter) 

• Timediureser (ATIN, hypotension) 

• Blæretryk (abdominalt kompartment syndrom obs) 

• Abdomen (voksende, tegn på intraabdominal blødning) 

• Perifer perfusion (kapillærrespons, oxygenering, evt. fodpuls – mhp. evt. perifer 

trombosering/embolisering) 

• Paraklinisk: A-punktur (syre-base, hæmoglobin, S-Lactat), elektrolytter 

• Afføring: blodig diarre (tegn på coloniskæmi) 

 

 

8. 

4 timer efter operationen er der stigende behov for medicinsk kredsløbsstøtte (inotropi). 

Der findes vigende diureser, og du har indtryk af at abdomen bliver mere spændt og 

hævet. Hvilke differentialdiagnoser (komplikationer) overvejer du? 

• Intraabdominal blødning (skal nævnes!) 

• koloniskæmi 

• Tiltagende kardial insufficiens (giver ikke spændt abdomen, men det kan 

snyde) 

• (Fri luft (hul på hulorgan)) 

Maximum point kræver alle fire (eller flere) besvarelser 

 

 

9. 

Hvordan vil du komme diagnosen nærmere? 

• Blodtab: Hurtig indgift af kolloider/blod eller løft af ben => stigning i BT 

bestyrker mistanke 

• Mistanke om aktiv blødning: explorativ laparotomi 
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• Mistanke om coloniskæmi: evt. koloskopi, eller direkte explorativ laparotomi 

• Mistanke om kardial insufficiens: EKG, bed-side ekkokardiografi 

 

 

10. 

Hvilke postoperative komplikationer er de hyppigste de første dage efter det store 

kirurgiske indgreb hos denne patient? 

• Kardiale: atrieflimmer, myocardieinfarkt, hjerteinsufficiens 

• Pulmonale: Atelektase, pneumoni 

• Renale: ATIN 

• Intraabdominal blødning 

• Koloniskæmi (sigmoideum, 2-3 %) 

• Multiorgansvigt (næsthyppigste dødsårsag, efter hjerte) 

De første 4 skal nævnes, resten er bonus 

 

 

11. 

Patienten henvender sig til egen læge 1 år efter operationen. Egen læge bemærker ved 

inspektion en udbuling på abdomen som andrager 10 x 8 cm. Udbulingen kan reponeres 

ved palpation. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? Ses dette hyppigt eller sjældent 

efter denne operation? 

• Ventral hernie. Det giver ekstra point hvis betegnelsen incisionel hernie 

anføres  

• Incisionelt hernie er relativt hyppigt forekommende efter (akut) operation for 

aortaaneurisme (formentlig >20-30% afhængig hvor længe (hvor mange år) 

patienten følges 
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Opgave 4 

 

Korte opgaver 

 

1. 

Nævn mindst tre komplikationer til akut pancreatitis 

• Pancreasnekrose 

• Pseudocyste 

• Pankreasabscess 

• Tarmnekrose (specielt kolon transversum) 

• Blødning (retroperitonealt eller ind i pseudocyster) 

• Kronisk pancreatitis med kroniske smerter og rørstenose (obstruktion), 

pancreasinsuficiens 

 

Der gives ekstra point, hvis der kan nævnes >3 hyppige komplikationer 

 

 

2. 

Nævn de to alvorligste komplikationer til laparoskopisk kolecystektomy og anfør om hver 

af disse forekommer med en risiko:  

<1 % 

<5 % 

<10 % 

 <20 % 

• Død (ca. 0,2%) 

• Skader på ductus choledochus og ducti hepatici (nævnes blot dybe galdeveje 

er det også i orden) (ca. 0,5%) 

 

3. 

Nævn mindst 3 andre komplikationer til laparoskopisk kolecystektomi end de i spørgsmål 2 

(Korte Opaver) nævnte  

• Cholaskos/cysticus lækage 
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• Intraabdominal blødning 

• Intraabdominal absces 

• Sårinfektion 

• Trokar herniering 

• (Postkolecystektomi syndrom) 

 

 

4. 

Der er udover UL skanning af en patient med galdestenssygdom foretaget den herunder 

viste billeddiagnostiske undersøgelse. Hvad det for en undersøgelse, der vises?  

Figur 1. 
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• MRCP (Magnetic Resonance Cholangiopancreatography) 

 

5. 

Hvad viser undersøgelsen på figur 1 (diagnose)? 

• choledocholithiasis (occluderende,- behøver ikke at nævnes) og 

cholecystolithiasis 

• Mulig galdevejsdilation (ductus hepaticus communis),- men fundet er ikke 

sikkert  

Anføres mulig galdevejsdilation kan det trække ekstra op, men det trækker ikke ned at 

undlade denne besvarelse 
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Figur 2 

 

6. 

Hvilken undersøgelse er foretaget (Figur 2)? 

 

• CT skanning af abdomen med IV kontrast (lever vener er kontrastfyldte),- coronal 

snit/scout snit (coronal/scout snit behøver ikke at besvares men angives ved den 

absolut perfekte besvarelse) 
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7.  

På billedet (billedet 2, Korte Opgaver) ses patologiske tyndtarme. Hvad er den mest 

sandsynlige diagnose 

• Ileus (billedet er umiddelbart foreneligt med tyndtarmsileus, men udelukker dog 

ikke kolonileus) 

• Det kan ikke afgøres på billedet at der er mekanisk eller paralytisk ileus, - svares 

mekanisk eller paralytisk er det således ikke helt korrekt, men det bør dog kun 

trække lidt ned 

 

 

8.  

Hvis man hos en brandsårspatient finder svedne vibrissae og sod i svælget, må man 

mistænke hvilken tilstand?  

• Inhalationsskade, lungeforbrænding 

 

 

9. 

Du planlægger at gennemføre en undersøgelse, som skal afklare om en ny type 

langtidsvirkende insulin giver bedre højere livskvalitet hos patienter med type II diabetes.  

Angiv hvilket undersøgelsesdesign du optimalt ville vælge  

• En kontrolleret, prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse 

 

 

10. 

I forbindelse med den statistiske analyse fra randomiserede undersøgelser kan 

resultaterne analyseres på flere forskellige måder. Forklar hvad der menes med ”per 

protokolanalyse” og ”intention-to-treat” analyse 

• Per-protokolanalyse omfatter kun de patienter som fuldfører forsøget som planlagt 

• Intention-to-treat analyse omfatter alle randomiserede patienter uanset om de 

gennemførte forsøget eller ej. Denne form for analyse kræver, at man kender 

behandlingsresultatet for alle patienter som går ud af forsøget 
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11.  

Incidensen af hjertesygdomme er faldet i den vestlige verden siden 60’erne og 70’erne. 

Dette skyldes fald i risikofaktorer og bedre behandling (af højt blodtryk og kolesterol). Nu 

flader faldet ud og visse steder er incidensen begyndt at stige igen. Nævn to væsentlige 

grunde til den seneste ændring. 

• Stigning i fedme og stigning i type 2 diabetes (fald i fysisk aktivitet og øget 

kalorieindtagelse accepteres også) 

 

 

12. 

Ældre kvinde henvender sig på grund af knoglesmerter. Røntgenundersøgelse af skelettet 

viser multiple osteolytiske foci. Hvilken hæmatologisk sygdom vil du primært mistænke? 

• Myelomatose 

 

 

13.  

En 40-årig, gråhåret kvinde henvender sig grundet træthed. Der påvises udtalt anæmi og 

undersøgelse af det perifere blod og knoglemarven viser tegn på modningsasynkroni i 

erytropoesens celler med store basofile erytroblaster (megaloblaster) samt 

hypersegmentering af de neutrofile granulocytter. Idet patienten tillige har dyspepsi-gener 

udføres gastroskopi. Biopsi af ventriklen viser atrofi af slimhinden. Angiv betegnelse for 

denne lidelse og anfør én komplikation til atrofi af ventriklens slimhinde.  

• Perniciøs anæmi:  

let øget risiko for ventrikel karcinom  

let øget risiko for karcinoid tumorer i ventriklen 

 

 

14. 

Nævn de objektive og parakliniske fund ved nefrotisk syndrom 

• Ødemer  

• Proteinuri  

• Hypoalbuminæmi  
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• Hyperlipidæmi (kan også nævnes , men behøves ikke) 

 

 

15. 

Nævn mindst 5 symptomer og/eller fund ved hurtigt udviklet svær hyponatriæmi. 

• Almen utilpashed  

• Kvalme 

• Konfusion 

• Universelle kramper og eventuelt koma 

• (Nedsat smagssans, abdominalt ubehag, svaghed, krampetendens i muskulaturen 

og mors kan også nævnes) 

 

De i parentes nævnte giver ekstra point, hvis øvrige punkter er besvaret 

 

 

16. 

 Hvilken type glomerulonefritis er oftest ledsaget af anuri/oliguri? 

• Ekstrakapillær glomerulonefritis (halvmånenefritis) 

 

 

17. 

Nævn komplikationer til adult polycystisk nyresygdom 

• Hypertension 

• Blødning og infektion i cyster.  

• Smerter i nyrerne  

• Hæmaturi  

• (Levercyster og subarachnoidalblødning på grund af intrakranielle aneurismer kan 

evt. også nævnes) 
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18. 

Nyretumorer – Angiv mindst 2 histologiske typer: 

• Clearcelle type 

• Chromofob type  

• Samlerørs type  

• Sarkomatoid type 

 

Nævnes der flere korrekte typer end 2 gives der ekstra point 

 

 

19. 

Hvad er den hyppigste årsag til dialysekrævende kronisk nyresvigt i Danmark: 

• Diabetisk nefropati 

 

 

20.  

Obduktion af en ældre patient viser blandt andet stor milt. Angiv tre principielle årsager til 

splenomegali. 

• Infektion  

• Hæmatologiske sygdomme (især myelofibrose, CML, hårcelleleukæmi) 

• Hæmolyse 

• Hæmostase  

• Aflejringssygdomme 
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Eksamensvejledning 

Vi lægger vægt på at din besvarelse er klart disponeret og sprogligt koncis, og at sprogbrugen er i 
overensstemmelse med fagets terminologi. 
 
Praktiske forhold 

Du får udleveret et eksemplar af ”Documenta Biochimica et Biophysica” (2005), der skal afleveres 
igen ved prøvens slutning. Du må ikke gøre notater i hæftet. 
Elektricitet (lysnet, elementer) stilles ikke til disposition. 
Millimeterpapir udleveres efter anmodning. 
 
Du skal besvare alle opgaver og alle underspørgsmål. 
Mobiltelefoner skal være slukkede og lagt væk under eksamen. 
 
Tilladte hjælpemidler 

Det er ikke tilladt at medbringe og anvende hjælpemidler ud over en elektronisk regnemaskine. 
Bemærk: Det er ikke tilladt at anvende regnemaskiner med indlagte formler og oplysninger, der 
bruges i undervisningen.  
 
 
 

Med rettevejledning 
 
Ej udleveres til studenter! 



Opgave 1. 
Urologisk sygdom (prostata). 
52-årig mand henvises til urologisk afdeling med tiltagende vandladningssymptomer 
igennem 2 år. Patienten klager over slap stråle, fornemmelse af manglende blæretømning 
og hyppig vandladning. Flowmåling (miktiografi) viser et maksimum flow på 8 ml/sek. Ved 
rektal eksploration findes en let forstørret, men i øvrigt upåfaldende prostata. Patienten 
tilbydes og accepterer en transuretral resektion af prostata (TURP).  
 
Billederne 1 og 2 viser (i lille og stor forstørrelse) et mindre, men repræsentativt udsnit af 
de resecerede de prostataspåner. Forandringerne, som de fremgår af billederne, findes 
generelt i de fjernede spåner og giver vævet et nodulært udseende. 
 
 
1.    
Hvad er betegnelsen for de forandringer, der ses på det histologiske billede 1 og 2? 
 

• Benign nodulær prostata hyperplasi (”hyperplasi” er acceptabelt ud fra et patologi-
synspunkt, da dette definitorisk indebærer øget antal veldifferentierede, benigne 
celler i et organ) 

 
 
2. 
Hvordan opstår disse forandringer som vises på billede 1 og 2, dvs. hvad er den 
patofysiologisk mekanisme)? 
 

• Den primære komponent er nedsat celledød  
• Androgener både øger proliferationen af epitelcellerne og hæmmer celledød  
• Besvarelsen bør også indeholde en kort beskrivelse af interaktionen mellem de 

stromale celler og epitelcellerne, sidstnævntes produktion af dihydrotestosteron, 
som påvirker epitelcellerne og den derved inducerede øgede syntese af 
vækstfaktorer 

 



3. 
Hvilke medicinske behandlingsmetoder findes der mod tilstanden vist på billede 1 
og 2?  
 

• 5-alfa-reduktasehæmmere (som hæmmer den enzymatiske omdannelse af 
testosteron til det mest aktive androgen: dihydrotestosteron)  

• Alfa-receptor-blokerende præparater (som kompetitivt antagoniserer α1-
adrenoreceptorerne på den glatte muskelcelle og dermed afslapper urethras og 
prostatas muskulatur og sænker den uretrale modstand)  

 
 
7 år senere henvender patienten sig til egen læge med ønske om at få målt serum PSA. 
Siden patientens TURP har vandladningen været tilfredsstillende. Bortset fra periodevise 
ukarakteristiske trykkende gener i venstre flanke er patienten symptomfri. Væsentligste 
årsag til henvendelsen er, at en to år yngre bror lige er opereret for prostatacancer. 
Brødrenes far døde som 71-årig af samme sygdom. 
 
 
4.  
Styrker familieanamnesen indikationen for at efterkomme patientens ønske? Uddyb 
svaret. 
 

• Ja. Når to eller flere nære slægtninge har sygdommen, er risikoen for 
prostatacancer øget med mere end 10 gange i forhold til baggrundsbefolkningen. 
Heriditær prostatacancer udgør en stor del (10-40%) af al prostatacancer.  

 
 
PSA findes ved to målinger at være henholdsvis 35,3 og 37,8 mikrogram/l (normalt <4 
mikrogram/l). Hæmoglobin, serum-kreatinin er normale, og urinstix er blank for albumin, 
blod, glucose, leukocytter og nitrit. Ved rektaleksploration finder egen læge en forstørret, 
uregelmæssig og hård prostata hos patienten. 
 



5. 
Hvad mistænker du og hvordan skal patienten udredes videre? 
 

• Betydelig mistanke om prostatacancer 
• Bør henvises til videre urologisk udredning med transrektal ultralydskanning og 

bioptering (6-10 grovnåls-biopsier) 
 
 
I urologisk afdeling findes prostata ved eksploration stor, hård og uregelmæssig med udtalt 
mistanke om ekstraprostatisk tumorvækst i venstre side. I 9 ud af 10 biopsier taget 
transrektalt og ultralydsvejledt findes forandringer som det fremgår af billederne 3 og 4 
(lille og stor forstørrelse). 
 
 
6. 
Hvordan adskiller forandringerne sig på billederne 3 og 4 fra forandringerne på 
billede 1 og 2? 
 

• På billederne 3 og 4 er kirtlerne uensartede og ligger mere uordnet end kirtlerne 
på billede 1 og 2 

• På billede 3 og 4 er kirtlerne beklædt med et enlaget epitel (der er ingen 
basalceller) i modsætning til de to lag vist på billederne 1 og 2  

• Kirtlerne på billederne 3 og 4 er mindre end på billederne 1 og 2 og er uden 
luminale protrusioner (den luminale overflade er ”lige”) 

• På billederne 3 og 4 er cellernes kerner forstørrede og uensartede 
(pleomorfi/polymorfi) sammenlignet med billede 1 og 2, deres kromatinstruktur er 
forandret, og der er tydelige og forstørrede nukleoler (typiske cytologiske 
malignitetskriterier) 

 
 
7.  
Hvad er diagnosen på billederne 3 og 4? 



• Prostatacancer / prostata-adenokarcinom / adenokarcinoma prostatae 
 
 
8. 
Er forandringerne på billederne 1 og 2 en forløber til diagnosen på billederne 3 og 
4? 

• Nej, de opstår uafhængigt af hinanden 
 
 

 
 
9. 
Foruden diagnosen er det vigtigt, at patologen giver urologen visse supplerende 
informationer om forandringerne på billederne 3 og 4. Nævn hvilke oplysninger, og 
angiv hvorfor, at de er væsentlige- 

• Informationer om karcinomets udbredelse i biopsierne (antyder stadiet) og 
karcinomets differentieringsgrad er vigtige for behandlingsstrategi og prognose 

 
 
Knoglescientigrafi giver ingen mistanke om ossøs metastasering. Baseret på fund ved 
abdominal ultralydskanning i urologisk afdeling bestilles abdominal CT-skanning, udført 
som en CT-urografi.  
 
 
10.  
Hvilken blodprøve skal foreligge, før sidstnævnte undersøgelse kan effektueres? 
 

• Serum-kreatinin 
 
 
Ved en CT-urografi tages billeder både før og efter intravenøs kontrastindgift. 
 



11. 
Hvad er rationalet for at tage billeder både før og efter intravenøs kontrastindgift? 
 

• Billeder uden kontrast giver mulighed for at se konkrementer 
• Efter intravenøs kontrast fremstår kar og urinveje tydeligt  

 
 
12.   
Billede 5 viser en optagelse fra undersøgelsen. Er optagelsen med eller uden 
intravenøs kontrast? Beskriv eventuelle patologiske fund 
 

• CT er uden kontrast 
• Hydronefrose på venstre side. Dog er der nærmest normal vævsbræmme på ve. 

nyre. (Højre nyre har normalt udseende). Lille forkalkning i aorta, i øvrigt intet 
abnormt  

 
Billede 6 viser en coronal rekonstruktion (reformeret) af et frontalt snit fra samme 
undersøgelse. I det viste snit ses det stærkt dilaterede pelvis på venstre side ikke. Til 
gengæld ses en cyste i øvre nyrepol på venstre side og mere anteriore snit (ikke vist) 
afslører stor urinretention på næsten 2 liter.  
 
 
13. 
Beskriv andre patologiske fund 
 

• Des ses en forstørret, dårligt og uregelmæssigt afgrænset prostata  
• Blæren fremstår med fortykket (ødematøs) venstre sidevæg, og der ses en 

dilateret ureter svarende til en lokalisation umiddelbart før indløbet i blæren 
• Over blæren i venstre side ses et uregelmæssigt tumorkonglomerat foreneligt med 

lymfeknudemetastaser 
 



Der anlægges kateter a demeure, og kort tid efter udføres åben lymfadenektomi, hvor 
massiv lymfeknudemetastasering bekræftes ved fund af talrige forstørrede lymfeknuder 
med infiltration af adenocarcinomceller, der farver positivt for PSA. 
 
 
14. 
Hvad er diagnosen og stadiet? 
 
 (Lokal avanceret) prostatacancer med lymfeknudemetastaser (cT3/4,N1,M0). 
 
 
15. 
Hvad er livstidsprognosen med den behandling vi har til rådighed i dag? 
 

• 6-10 år 
 
16. 
Giver de(n) påviste forandring(er) på billede 5 anledning til yderligere undersøgelse 
og eventuel behandling? 
 

• Den påviste venstresidige hydronefrose med dilateret ureter helt ned til blæren 
kan skyldes infravesikal obstruktion, men i lyset af palpationsfundet ved rektal 
eksploration og det normale afløb fra højre nyre må tumorvækst ind under 
trigonum og omkring venstre ureterostium mistænkes 

• Renografi (gerne efter anlæggelse af uretralt kateter) vil give oplysning om venstre 
nyres funktions-og afløbsforhold  

• Aflastning med nefrostomi eller ureterstent (JJ-kateter) kan være indiceret 
 
17. 
Hvilken behandling af patientens maligne sygdom er indiceret? 
 



• Endokrin behandling (hormonbehandling, hormonmanipulation). Behandlingsmålet 
er elimination og/eller blokade af patientens androgener, som fungerer som 
væsentligste vækstfaktor for tumorcellerne. Ved elimination/blokade undergår 
størstedelen af tumorcellerne apoptose 

 
Der er ikke evidens for effekt af kemoterapi. Anføres der derfor kemoterapi må svaret 
regnes for forkert  
 
 
17.  
Beskriv de forskellige behandlingsmodaliteter og deres primære bivirkninger 
 
Skal nævnes 

• Kastrationsbehandling i form af bilateral orkiektomi eller behandling med LHRH 
(Luteiniserende-Hormon-Releasing-Hormon) agonister/antagonister  

• Umiddelbare bivirkninger: Ophør af libido og seksualfunktion, hedeture, for LHRH 
agonister også ”flare” – opblussen af symptomer de første uger efter 
behandlingsstart 

• Sene bivirkninger: Nedsat BMD (bone mineral density) med risiko for 
osteoporotisk fraktur, anæmi, tab af muskelstyrke, metabolisk syndrom 

• Behandling med antiandrogener (androgenreceptor antagonister): Gynækomasti 
og brystømhed. Leverpåvirkning.   

 
• (Afhængigt af præparat: Diarré, alkoholintolerance og natteblindhed) 

 
Kan nævnes 

• Østrogen-behandling 
• Feminiserende bivirkninger – gynækomasti og brystømhed. Risiko for 

kardiovaskulære bivirkninger 
• 5-alfa-reduktase hæmmere – kun i kombinationsbehandling 

 
 



Opgave 2. 
Nyresygdom. 
48-årig tidligere rask mand henvender sig til sin praktiserende læge da han gennem det 
sidste år har følt sig tiltagende træt. Sidste kontakt til sundhedsvæsenet var for ca. 20 år 
siden. Han har ”aldrig fejlet noget alvorligt”. Han synes, at han gennem de sidste 2-3 år 
har fået tendens til hovedpine og ind imellem flankesmerter. Derudover har han ingen 
organrelaterede klager.  
Dispositioner: 10 år ældre bror er i behandling med hæmodialyse. Mater døde af 
”hjerneblødning” i en alder af 60 år. Medicin: Intet. Tager en vitaminpille, når han husker 
det. Tager ikke naturmedicin eller kosttilskud. Socialt: i fuldtidsarbejde som 
folkeskolelærer. Gift. Ingen sociale eller økonomiske problemer.  
Objektiv undersøgelse: Udseende svarende til den kronologiske alder. Upåvirket. Vægt 
78,7 kg, Højde 182 cm. BT 170/105. Puls 76, regelmæssig. Hjerte og lungestetoskopi: 
intet abnormt. Abdomen: Fornemmelse af udfyldninger i begge nyreloger ved bimanuel 
palpation. UE: Ingen deklive ødemer 
 

Patienten får taget blodprøver, hvor der påvises forhøjet plasma-kreatinin = 381 µmol/l 
(estimeret glomerulær filtrationshastighed (eGFR) = 17 ml/min). 
 
Praktiserende læge indlægger patienten på mistanke om akut nyresvigt.  
 
 
1.  
Giv en udførlig og generel gennemgang af dine diagnostiske overvejelser ved 
mistanke om akut nyresvigt 
 
Prærenal betinget akut nyreinsufficiens 

• Intravaskulær volumendepletion: Blødning, svigtende væskeindtag, opkastning, 
diare, sekvestrering af større væskevolumina (f.eks. ved pancreatitis, forbrænding 
m.v.) 

• Påvirket renal perfusion: Hjertesvigt, cirrhosis, hepatorenalt  syndrom, nefrotisk 
syndrom, svær infektion 



Intrarenal betinget akut nyreinsufficiens 
• Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN)  

o Iskæmisk ”shocknyre”: Sepsis, hjertekredsløbssvigt 
o Toksisk: Farmaka (aminoglycosider, cisplatin), røntgenkontraststoffer, 

pigment (myoglobin (rabdomyolyse), hæmoglobin), organiske 
opløsningsmidler, metanol (træsprit), ethylenglycol (kølervæske) 

• Glomerulær sygdom 
o Ekstrakapillær glomerulonefritis (Rapid progressive glomerulonephitis): 

Systemisk lupus erythematosus, små-kars vaskulitis (Wegeners 
granulomastose, mikroskopisk polyangiitis (MPA), Churg-Strauss syndrom), 
Goodpature’s syndrom, idiopatisk 

o Endokapillær glomerulonefritis (Akut proliferativ glomerulonephritis): Oftest 
postinfektiøs (post streptokok, men også beskrevet efter andre, bakterielle 
(f.eks. subakut endocarditis, shuntinfektion), virale og parasitære infektioner). 

• Renovaskulær sygdom/påvirkning 
o Mikrovaskulær sygdom: HUS/TTP, ateroembolisk (kolesterolemboli 

syndrom), sclerodermisk krise, malign hypertension 
o Intrarenal vasokonstriktion: Angiotensin-converting enzyme (ACE) hæmmer, 

NSAID, calcineurinhæmmere. 
o Makrovaskulær sygdom: Arteriel eller venøs okklusion, herunder 

aortadissektion 
• Interstitiel sygdom  

o Akut interstitiel nefritis (medikamentel allergisk, infektiøs, bindevævssygdom, 
idiopatisk) 

o Pyelonefritis 
o Infiltrativ sygdom (leukæmi eller lymfom med massiv celleinfiltration) 

 
Postrenal betinget akut nyreinsufficiens (obstruktion) 
Afløbshindring fra begge ureteres eller infravesikal obstruktion: Cancer (prostata, 
blære/urothel, uterus), retroperitoneal fibrose, ureterolithiasis bilateralis (unilateralt hos en-
nyret person), ligering af ureteres ved operation i lille bækken, prostatahypertrofi, urethra 
striktur 



Nyopdaget kronisk nyreinsufficiens 
 
 
2. 
Hvilke undersøgelser vil du iværksætte indenfor de første døgn hos en patient med 
betydelig, nyopdaget nyrefunktionspåvirkning? 
 
Urinundersøgelser 

• Måling af diurese 
• Undersøgelse af urin for blod, albumin (stix) 
• Døgnurin, (volumen, protein eller albumin, evt. creatinin) 
• Urin D + R 
• Eventuelt urin Na-koncentration (mhp. at skelne prærenalt/renalt) 
• Eventuelt urinmikroskopi mhp. cylindre, dysmorfe erythrocytter 
• Eventuelt urin for Bence Jones protein 

 
Ultralyd af nyrer og urinveje 
 
Rgt. af thorax 
 
Blodprøver 

• P-creatinkinase og P-myoglobin 
• Undersøge for hæmolyse (hæmoglobin, LDH, haptoglobin, thrombocytter) 
• B-Leucocytter + diff, CRP 
• P-calcium, P-fosfat 
• Immunologisk screen (ANA, ANCA, anti-GBM) 
• M-komponent, immunoglobuliner  
• P-creatinin, P-carbamid, P-natrium, P-kalium, p-glucose 
• OK at nævne: 

o  cryoglobuliner, ds-DNA, P-PTH, P-ACE og udredning for hepatitis B, C og 
HIV . Bloddyrkning. ”Levertal” 

 



Nyrebiopsi (hvis der er indikation for dette; se nedenfor) 
 
 
Venøse blodprøver viser (referenceinterval i parentes): 
 
P-kreatinin = 381 µmol/l  (60 - 130 µmol/l) 
P-carbamid = 32 mmol/l (3,5 - 7 mmol/l) 
B-hæmoglobin = 6,5 mmol/l (8,0 – 11,0 mmol/l) 
P-Natrium = 135 mmol/l  (135 - 145 mmol/l) 
P-Kalium = 5,9 mmol/l  (3,5 - 4,6 mmol/l) 
P-calcium ion = 0,92 mmol (1,15 - 1,35 mmol/l) 
P-Phosfat = 2,58 (0,80 - 1,50 mmol/l) 
 
 
3.  
Er disse blodprøver bedst forenelige med akut eller kronisk nyreinsufficiens? 
Begrund dit svar. 
 
Kronisk nyreinsufficiens:  

• Nefrogen anæmi 
• Hypocalcæmi  
• Hyperfosfatæmi 

 
 
Billeddiagnostisk undersøgelse af nyrerne fremkommer. Ved scanningen findes bilateralt 
svært forstørrede nyrer med multiple nyrecyster og enkelte simple cyster i leveren.  
 
 
 
4. 
Hvad er den korrekte nefrologiske diagnose, og hvad er patogenesen til denne 
sygdom? 



 
• Diagnose: Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD). 
• Patogenese: Skyldes mutation i 2 forskellige gener. Ca. 85 % har mutation i PKD1 

genet på kromosom 16. De øvrige 15 % har mutation i PKD-2 genet på kromosom 
4. 

 
 
5.  
Patienten har hørt, at man skal tage en nyrebiopsi for at stille den rigtige diagnose. 
Vil du i dette tilfælde anbefale nyrebiopsi?  
 

• Nej, der er ikke indikation for nyrebiopsi for at stille diagnosen autosomal dominant 
polycystisk nyresygdom. Diagnosen stilles billeddiagnostisk 

 
 
6. 
Nævn de vigtigste generelle indikationer og kontraindikationer for nyrebiopsi. 
 
Indikationer 

• Nefrotisk syndrom 
• Asymptomatisk proteinuri over ca. 2 g 
• Uafklaret påvirkning af nyrefunktionen hos patient med normal nyrestørrelse ved 

UL-scanning  
• Akut nyreinsufficiens af uafklaret årsag 
• Bindevævs-immunsygdom med mistanke om sekundær glomerulonefritis 
• Påvirket funktion af transplanteret nyre 

 
 Kontraindikationer (absolut/relativ) 

• Ikke-koopererende patient 
• En-nyret patient 
• Skrumpenyre, påvist ved scanning 
• Ukontrolleret hypertension 



• Koagulopati, inklusiv AK-behandling og trombocytaggregationshæmmer 
behandling 

• Infektion i nyren 
• Hydronefrose 
• Graviditet 

 
 
7.  
Patientens blodtryk er vedvarende for højt med systolisk blodtryk 165-175 mmHg og 
diastolisk blodtryk 100-105 mmHg. Hvilken behandling vil du anbefale patienten i 
dette tilfælde for hans nyresygdom? 
 

• Antihypertensiv behandling er vigtig og kan formentlig bremse progression af 
nefropati (se min kommentar senere) 

• OK hvis den studerende nævner ACE-hæmmer /angiotensin II receptor blokker; 
men det er uafklaret hvorvidt disse farmaka er specifikt nyreprotektive ved 
polycystisk nyresygdom  

• Ligeledes OK at nævne proteinbegrænset kost; selvom der ikke er enighed om en 
eventuelt nyreprotektiv effekt af dette 

 
 
8.  
Sværhedsgraden af hypertension er baseret på måling af konsultationsblodtryk. 
Beskriv den nuværende inddeling i de forskellige sværhedsgrader af hypertension. 
Hvilken sværhedsgrad af hypertension har den aktuelle patient? 
   Systolisk (mmHg) Diastolisk (mmHg) 
− Normalt blodtryk  < 140 og < 90 

− Grad 1 (mild hypertension) 140-159 eller 90-99 
− Grad 2 (moderat hypertension) 160-179 eller 100-109 
− Grad 3 (svær hypertension) >= 180 eller >= 110 
− Isoleret systolisk hypertension >= 140 og < 90 
 



• Aktuelle patient: grad 2 
 
 
9.  
Ud fra blodprøvesvarene i spørgsmål 3 skal du diskutere, hvilke andre 
problemstillinger, som bør vurderes, og hvilken behandling du vil anbefale?  
 
Korrekt besvarelse skal indeholde: 

• P-Kalium = 5,9 mmol/l. Behandling af hyperkaliæmi med: 
o Diæt 
o Kaliumbinder, resonium 
o Loopdiuretika, kaliurisk virkning 
o Korrektion af evt. acidose 
o Det er ikke korrekt at anføre glukose/insulin, da der er tale om ikke-

livstruende kronisk hyperkaliæmi 
o Det er OK, hvis de studerende nævner, at man skal huske fokus på 

medicinering (den aktuelle patient får dog ingen medicin) 
 f.eks. stop af evt. kaliumtilskud og kaliumbesparende diureticum, 

reduktion af dosis af eventuel ACE-hæmmer/angiotensin receptor 
antagonist 

 
• P-calcium ion = 0,92 mmol/l og P-Phosfat = 2,58 mmol/l. Korrektion af 

hyperfosfatæmi med diæt og calciumholdig fosfatbinder. Ved vedvarende 
hypocalciæmi og hyperparathyroidisme påbegyndes behandling med vitamin-D-
analog, oftest Etalpha (alfacalcidol; 1-α-hydroxycholecalciferol). OK, men ikke 
nødvendigt, at nævne Zemplar (Paricalcitol; 19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D2). 

 
Følgende er OK, men ikke nødvendigt: 

• B-hæmoglobin = 6,5 mmol/l. Ok at nævne at der formentlig er tale om nefrogen 
anæmi. De fleste nefrologer vil dog ikke påbegynde behandling med erythropoietin 
ved Hgb >= 6,5 mmol/l 

 



• Højt azotæminiveau. OK at overveje henvisning til diætist mhp. relativ 
proteinrestriktion (ca. 0,8 g/kg). Men igen er der ikke konsensus blandt nefrologer 

 
 
 
Før stillingtagen til behandling af patienter med hypertension foretager lægen en generel 
risikostratificering. Ved denne risikostratificering skal man ud over sværhedsgraden af 
hypertension også vurdere, om der er andre risikofaktorer og sygdomstilstande.  
 
 
10. 
Nævn mindst i alt 5 af disse risikofaktorer og mindst 2 sygdomstilstande 

Risikofaktorer 
• Familiær disposition til kardiovaskulær sygdom 
• Rygning 
• Hyperkolesterolæmi (> 6,5 mmol/l eller LDL > 4 mmol/l) 
• Alder (mænd > 55 år, kvinder > 65 år), 
• Abdominal fedme (mænd > 102 cm, kvinder > 88 cm) 
• Venstre ventrikelhypertrofi (ekkokardiografi/EKG) 
• Mikroalbuminuri 
• Fundus hypertonicus III-IV 

 
Sygdomstilstande 
• Nyresygdom 
• Diabetes mellitus 
• Hjertekarsygdom (cerebrovaskulær sygdom, iskæmisk hjertesygdom, kongestiv 

hjerteinsufficiens, perifer vaskulær sygdom) 
 
11.  
Hvad er behandlingsmålet for konsultationsblodtrykket for den aktuelle patient med 
betydelig nefropati og for nyreraske patienter med ukompliceret hypertension? 
 



• Aktuelle patient  < 130/80 mmHg 
• Ukompliceret hypertension < 140/90 mmHg 

 
 
12. 
Med udgangspunkt i patientens sygehistorie, hvilken ikke-renal undersøgelse er 
også vigtig? Begrund svaret 
 

• Angiografi 
• Risiko for intrakranielle aneurismer hos patienter med ADPKD 
• Både oplysningen om tendens til hovedpine og at mater døde af ”hjerneblødning”, 

skal medføre udredning for intrakranielle aneurismer  
 

  



Opgave 3. 
Hæmatologisk sygdom. 
En medicinfri og ikke tidligere hospitaliseret 56-årig herboende mand uden nyligt 
udlandsophold indlægges af egen læge til behandling for lungebetændelse. Patienten har 
udviklet feber op til 39,8 celsius, hostet gennem 2 dage og følt åndenød. Egen læge finder 
patienten febril, polypnøisk og med udbredte sonore rhonchi og krepitationer over begge 
lungefelter. Der er normale lungegrænser uden dæmpning. 
Ved indlæggelsen måles en saturation 85% uden ilt. Denne stiger til 92% med 5 l ilt/min på 
næsekateter. Blodtrykket måles til 120/85 mmHg og pulsen måles til 95/min 
(regelmæssig). Temperaturen er nu 40,2 celsius og respirationsfrekvensen er 32/min. 
Røntgen af thorax taget ved indlæggelsen viser infiltrater på begge lunger.  
Ved den objektive undersøgelse findes patienten en smule uklar, men ikke nakke-rygstiv. 
Der noteres flere 1-2 cm store glandler i axiller og lyske. 
 
Der påvises positiv LUT og positiv PCR for legionella i tracheal sekret. Der foreligger 
følgende abnorme svar på blodprøver: 
CRP (C-reaktivt protein) 120 mg/L (normal <10) 
Hb 6.0 mM/L (normal 8-11) 
leukocyttal 27 x 109/L (normal 3-9) heraf lymfocytter 12 x 109/L (normal 1,0-3,5), neutrofile 
granulocytter 15 x 109/L (normal 2.0-6.0) 
trombocytter 80 x 109/L (normal 150-400) 
 
Samtlige virale undersøgelser viste ikke tegn på viral genese. 
 
 
1. 
Beskriv om disse abnorme tal kan forklares ud fra patientens pneumoni 

• CRP forhøjelsen og den neutrofile granulocytose er en naturlig reaktion på 
pneumonien 

• Anæmien kan forklares ved infektionen (andre årsager bør dog overvejes, da 
patientens akutte infektion kun har varet få dage) 



• Trombocytopenien kan være led i en forbrugskoagulopati (DIC), som kan være 
udløst af infektionen, men opmærksomheden må være skærpet mod anden årsag 

• Lymfocytosen kan ikke forklares ud fra patientens legionellainfektion 

 
Patienten kommer sig hurtigt på den givne antibiotiske behandling og planlægges 
udskrevet efter 1 uges behandling, hvor han er afebril og cerebralt upåfaldende. 
Ved udskrivelse er følgende blodprøver fortsat abnorme: 
Hb: 6,5 mM/L (normal 8-11), leukocytter 30 x 109/L (normal 3-9), hvoraf neutrofile 
granulocytter 4,0 x 109/L (normal 2.0-6.0) og lymfocytter 25 x 109/L (normal 1,0-
3,5),trombocytter 85 x 109/L (normal 150-400),  
 
Patientens lymfeknudestatus er uændret. 
 
 
2. 
Er der grund til yderligere opfølgning og i givet fald hvordan? 

• Den persisterende anæmi og trombocytopeni samt det absolut forhøjede 
lymfocyttal er abnorme og skal udredes på specialafdeling men kan foregå 
ambulant, da patienten er relativt velbefindede  

• Specielt det forhold, at lymfocyttallet er steget yderligere tyder på en 
tilgrundliggende lymfoproliferativ sygdom, som delvist har været undertrykt af 
patientens endogene glucocorticoidrespons i forbindelse med legionalla 
infektionen 

 
Forkert svar: Ekspekterende holdning med kontrol igen om 1 måned med røntgen af 
thorax og blodprøver 
 
 
 
 



3.  
Hvad opfatter du som det primært abnorme fund i patienten blodprøver: anæmien, 
trombocytopenien eller lymfocytosen? 

• Lymfocytosen 

Forkert svar: anæmien eller trombocytopenien 
 
 
4. 
Du vælger at udrede patienten på en afdeling med specialfunktion indenfor 
hæmatologi. Beskriv et relevant undersøgelsesprogram for at finde patientens 
tilgrundliggende sygdom 
 
Blodprøver  

• Standard: Hb, leukocyt + differentialtælling, trombocyttælling, creatinin, carbamid, 
Na+, K+, Ca+ 

• Anæmi: MCV, MCHC, haptoglobin, retikulocyttal, bilirubin, LDH, DAT test (for at 
afsløre en autoimmun hæmolytisk komponent), p-jern, p-transferrin, p-ferritin, p-
folat og p-cobalamin (vitamin B12) 

• Lymfoproliferativ sygdom: Urat, LDH, serum IgG, -IgM, -IgA, plasma M-komponent 

• Leveraffektion af lymfoproliferativ sygdom: Basiske fosfataser, Alat, albumin, 
Faktor 2, 7, 10 

 
Markør undersøgelse/flow cytometri 
Da patienten har lymfocytose i blodet: Blod til undersøgelse af antigen profil på 
leukocytterne 
 
Knoglemarvsundersøgelse til markør undersøgelse, til kromosomundersøgelse og til 
patologisk undersøgelse 
 



CT scanning af thorax og abdomen med henblik på udgangspunkt for størrelsen af 
lymfeglandler og milt for at kunne følge sygdomsudviklingen (det er også korrekt at svare 
røntgen af thorax og ultralyd af abdomen) 
 
Forkerte svar vil være:  
Lymfeglandelbiopsi (da patientens diagnose kan stilles på perifert blod).  
PET scanning (også som en del af PET/CT) da patientens sygdom kan monitoreres ved 
undersøgelser af perifert blod og ved ultralydsundersøgelse). 
 
 
Undersøgelse af perifert blod viser at leukocytterne er domineret af små mononukleære 
celler med sparsomt cytoplasma som er positive for B-cellemarkøren CD19, samt for CD 
20, CD 23, CD 52, og CD5. De er negative for CD10 (som er markører i den tidlige B-celle 
udvikling), positive for lambda let kæde, negative for kappa let kæde, positive for overflade 
IgM. 
 
 
5.  
Hvad er patientens tilgrundliggende sygdom? Hvilken kombination af cellemarkører 
giver diagnosen? 

• Patientens tilgrundliggende sygdom er kronisk lymfocytær leukæmi (også kaldet 
kronisk lymfatisk leukæmi eller blot CLL) 

• CD19, CD23 kombineret med CD5. Dette er nok til diagnosen. Det er fint, hvis det 
også bemærkes, at der er monoklonalitet for lambda. Hvis man ikke kan 
argumenterer for diagnosen CLL ud fra antigenprofilen bør der ikke gives point for 
besvarelsen, idet svaret CLL næsten er givet nedenfor. 

Forkerte svar: CD20, CD52 samt CML, ALL, i det hele taget alt andet end CLL 
 
 
Blodprøver viser nu Hb 6.5 mM/L (normal 8-11), trombocytter 80 x 109/L (normal 150-400), 
neutrofile 1.2 x 109/L (normal 2.0-6.0). Lymfocytter 30 x 109/L (normal 1,0-3,5). 



Knoglemarven viser diffus infiltration med celler af samme slags som dominerer i det 
perifere blod.  
Retikulocyttal er normalt, haptoglobin er 3.5 (normalt). 
 
 
6.  
Beskriv stadieinddelingen (A,B,C) af kronisk lymfocytær leukæmi 

• Stadium A, normal hæmoglobin, normale trombocytter og normale neutrofile 
granulocytter. Ingen generende lymfeglandelsvulst og højst 2 glandelregioner med 
abnormt store lymfeglandler 

• Stadium B, normal hæmoglobin, normale trombocytter og normale granulocytter, 
Abnormt store lymfeglandler i mere end 2 regioner. Eventuelt hypermetabolisme 

• Stadium C, Anæmi (hæmoglobin <6.2 mM/L) og/eller trombocytopeni (<100 x 
109/L) som ikke er immunbetinget. Marv domineret af CLL celler 

 
Forkerte svar:  
Stadium A abnorme lymfeglandler i kun een region  
Stadium B abnorme lymfeglandler i flere regioner på samme side af diagfragma  
Stadium C abnorme lymfeglandler på begge sider af diafragma eller i sygdoms udbredning 
til knoglemarv  
 
Stadium B i CLL må ikke forveksles med stadium B i lymfom stadie inddeling, 
hvor man inddeler i stadierne I - IV og med en yderligere subklassifikation A og B, hvor A 
markerer fravær af de såkaldte B symptomer: vægttab mere 
end 10% på højst ½ år og feber samt nattesved.  
Stadium B i CLL klassifikation går på CLL sygdommens udbredning men hvor også 
hypermetabolismen med svedtendens, og vægttab kan give points til stadium 
B. 
 
7.  
Hvilket stadie er patients sygdom i? 



• Stadium C 

 
8. 
Skal patienten behandles? I givet fald skal princippet (principperne) for 
behandlingen angives 

• Ja. Peroral kemoterapi (fludarabin og cyclofosfamid; fint hvis man kender 
præpaterne, men svaret peroral kemoterapi er også pointgivende) eventuelt 
suppleret med anti-CD20 antistof 

• Behandlingsmålet er at bringe sygdommen til ro. Sygdommen kan ikke kureres 
med kemoterapi eller ved brug af monoklonale antistoffer. Når sygdommen er 
bragt i ro behandles sygdommen ved opblussen 

 
Forkert svar (dumpet): Intensiv kemoterapi 
 
 
9. 
Angiv hvornår der er indikation for behandling af kronisk lymfocytær leukæmi 

• Stadium A behandles ikke  

• Stadium B behandles såfremt patienten har subjektive gener  

• Stadium C behandles 

 

 

10. 

Angiv mindst én hyppig følgetilstand til kronisk lymfocytær leukemi 

 
• Autoimmun (dvs. DAT positiv) hæmolytisk anæmi  

• Autoimmun trombocytopeni (ITP) 



• Hypogammaglobulinæmi og dermed associerede hyppige luftvejsinfektioner 

 

Ufuldstændigt svar: Infektioner. Det er naturligvis korrekt, men bør ikke give mange points. 

 
 
11. 
Angiv prognostisk ugunstige faktorer for sygdommen kronisk lymfocytær leukæmi 
(udover avanceret klinisk stadium) 
 

• Umuteret immunglobin tunge kæde gen  

• Ekspression af ZAP70 

• Deletion af kromosom 11q og 17p  

 
 
12. 
Angiv prognostisk gunstige faktorer for sygdommen kronisk lymfocytær leukæmi 

• Hypermuteret (>2% somatiske mutationer) IgH, deletion 13q 

 
 
13. 
Beskriv den forventelige udvikling af patientens sygdom (kronisk lymfocytær 
leukæmi) over de næste 10 år forudsat, at patienten behandles efter gængse 
principper. Angiv herunder, om der er indikation for behandling med 
stamcelletransplantation og i givet fald hvilken type 
 

• Sygdommen vil udvikle sig med tiltagende lymfeglandelsvulst  

• Stigende leukocyttal, og tiltagende grad af anæmi, trombocytopeni og neutropeni 
på grund af knoglemarvsfortrængning  



• Der kan opstå autoimmun hæmolytisk anæmi eller immunbetinget trombocytopeni 
i tillæg 

• De polyklonale immunglobuliner vil falde, og der vil hyppigt opstå infektioner, ikke 
mindst øvre og nedre luftvejsinfektioner 

• Der er en risiko for transformation til et storcellet lymfom eller til Hodgkin lymfom 
(Richter transformation) 

• Der er hos en sådan yngre patient indikation for allogen stamcelletransplantation 
med reduceret konditionering (mini-transplantation) 

 
 
14. 
Hvilke monoklonale antistoffer kan komme på tale i behandlingen af kronisk 
lymfocytær leukæmi? 
 

• Anti-CD20 antistof (rituximab også kaldet Mabthera) og anti-CD52 antistof 
(alemtuzimab også kaldet Mabcampath) 

 
Forkert svar: Anti-TNF antistof 
 
 
15. 
Hvis patienten ikke stamcelletransplanteres, hvad er så den forventede 
middellevetid, og hvad vil være den mest sandsynlige dødsårsag? 
 

• Forventede middellevetid for en sygdom i stadium C er 4-6 år  

• Den direkte dødsårsag er mest sandsynligt begrundet i en infektion 

 



Korte spørgsmål. 
 
1.  
Hvad er de vigtigste årsager til ascites? Nævn mindst 3  
 

•    Cirrhosis hepatis /leversvigt /portal hypertension 

•    Cancer, incl. carcinomatosis peritonei 

•    Hjertesvigt 

•    Pancreatitis 

  

 

2.  
Icterus inddeles i 3 hovedtyper efter patogenese. Hvilke? Nævn mindst et 
eksempel fra hver.  

  

Hovedtyper af icterus 
1. Prehepatisk 

2. Hepatisk 

3. Posthepatisk 

  

Det er også OK, at anføre  
•    Øget bilirubindannelse (ukonjugeret bilirubin) 

•    Konjugeringsdefekt i lever (ukonjugeret bilirubin) 

•    Nedsat bilirubin transport i lever (overvejende konjugeret bilirubin) 

•    Galdevejsobstruktion (konjugeret bilirubin) 
  

Eksempler på tilstande med icterus 

Ad 1. Hæmolyse, absorption af hæmatom 

Ad 2. Hepatitis, leversvigt, infiltrativ sygdom i lever, Gilberts syndrom  
Ad 3. Primær scleroserende cholangitis, choledocussten, cholangiocarcinom, cancer 
pancreatis, kronisk pancreatitis 

  



3.  
En 70-årig kvinde henvender sig med vandig diaré igennem 3 – 4 uger. Nævn mindst 
4 mulige diagnoser  
  

1.   Cancer coli 
2.   Inflammatorisk tarmsygdom, specielt mikroskopisk colitis, collagen collitis kan 

nævnes. Nævnes der blot inflammatorisk tarmsygdom, skal det også give point 
3.   Infektiøs diaré 

4.   Coeliaki 
5.   Galdesyre-malabsorbtion 

6.   Polyp, herunder villøst adenom 

7. Nystartet medicinering – bivirkning? 
 
 
4.  
hos en anden patient med andre symptomer end den i det spørgsmål 3 (korte 
spørgsmål) beskrevne foretages der en undersøgelse af abdomen. Resultatet vises i 
billede 7). 
 
a. Hvilken undersøgelse drejer det sig om? 
b. Hvilke patologiske fund ses på billedet? 
c. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? 
 

 

Billede 7 
 
a: CT-skanning 
b: Nyrevævet er for fyldigt 
c: Lymfom infiltration af nyrerne (nyrerne har bevaret strukturen) 
 
 
 



5. 
Patienten har længe haft smerter under højre kurvatur. Der er smerter i forbindelse 
med føde indtagelse. Kan billedet give forklaring på patientens smerter?  
Der er forkalkninger på denne CT-skanning (billede 8). Hvilken patologi 
repræsenterer de?  
 

Billede 8 
 

 
• Der ses på denne CT skanning en galdesten 
• Der ses forkalkninger i pankreas forenelig med kronisk pankreatitis 

 

 

6.  
a. Hvilken undersøgelse er foretaget (billede 9) ? 
b. Nævn mindst to indikationer for at foretage denne undersøgelse  
c. Hvornår må man ikke bruge Bariumsulfat (BaSO4), men i stedet bruge 
vandopløselig iod-holdigt kontraststof til den viste undersøgelse? 
 

 

Billede 9 
 

A: Tarmpassage 
b: a.Inflammatorisk tarmsygdom b. obstruktion f.eks. ileus eller subileus 
c: Der må ikke anvendes bariumsulfat ved mistanke perforation. 

 

 

7.  
Billedet (billede 10) er taget stående under fuld inspiration. Stråleretningen er 
posterior-anterior (P-A) bagfra. Patienten er afebril og har BT 95/140.  
Hvilken undersøgelse er der foretaget?  
Er der patologiske forandringer at se på optagelsen? 



Billede 10 
 

• Det er en røntgenundersøgelse af thorax. 
• Hjertet er breddeøget – Thorax mål: ca. 20/38  (CT index) 

 



8. 
  Nævn 3 forskellige måder at transplantere hud på. 
 

• Delhudstransplantation 
• Fuldhudstransplantation 

• Stilket laptransposition 
• Fri lap med karanastomoser 

 
 
9. 
Hvad forstås ved en aksial lap, en ø-lap og en random-lap? 

  

• Aksial lap: et stilket vævsparti (en lap) hvis arterielle blodforsyning sker 
gennem en benævnt arterie 

• Ø-lap: et stilket vævsparti (en lap) isoleret på en arteriovenøs karstilk 
• Random-lap: et stilket vævsparti (en lap) hvis blodforsyning sker gennem 

dermale kar 
 
 
10. 
Nævn mindst 3 objektive forandringer i huden tydende på akut arteriel insufficiens 

  

• bleghed 
• let cyanose 
• kølighed 
• langsom eller manglende kapillærgenfyldning 
• sparsom eller manglende blødning efter punktur 

• føleforstyrrelser 
 
 
11.  
Hvad forstås ved brandsår af grad I, grad II og grad III? 



  
• Grad I destruktion af epidermis med rødme og smerter 
• Grad II destruktion af epidermis og dermis med vabeldannelse rødme og 

smerter 
• Grad III destruktion af alle hudens lag med lividitet og anæstesi 

 

 
12. 
Nævn de 3 hyppigste symptomer ved kronisk hjerteinsufficiens 
 

• Dyspnoe 
• Ødemer 
• Træthed 

 
 
13. 
Anfør de vigtigste arbejdsrelaterede og veldokumenterede risikofaktorer for rotator 
cuff syndrom. 
  

• Arbejde med højt løftede arme i en stor del af arbejdstiden 
• Ensidig gentaget og kraftbetonet brug af overekstremiteterne. Ensidigt 

gentaget arbejde (repetitivt arbejde) er isoleret set ikke en veldokumenteret 
årsag til rotator cuff syndrom 

 
 
14. 
Angiv akutte og kroniske sygdomme, som kan opstå ved arbejde under højt tryk, 
f.eks. blandt erhvervsdykkere 

 
• Barotraumet opstår som følge af udvidelse af gasarter i lukkede rum i kroppen, og 

kan f.eks. forårsage pneumothorax og trommehinderuptur 
 



• Dekompressionsyge skyldes blæredannelse i kroppens væv og giver oftest 
anledning til muskelsmerter lokaliseret omkring ét eller flere led samt i svære 
tilfælde neurologiske livstruende symptomer. 
 

• På langt sigt er der risiko for nedsat hørelse og aseptisk knoglenekrose. 
 
 
15. 
Hvad er den ætiologiske fraktion for vibrationsinducerede hvide fingre givet 
eksponering, såfremt det antages, at prævalensen af hvide fingre blandt 45-årige 
mænd er 2 %, og den relative risiko for en person med denne alder ved betydelig 
udsættelse for hånd-arm-vibrationer er 10? Og hvordan vil du fortolke den 
ætiologiske fraktion i relation til en vurdering af årsagsforholdene? 
  

• Den ætiologiske fraktion er (10-1)/10 = 90 %. Der er overvejende sandsynlighed 
for, at sygdommen givet eksponering skyldes denne eksponering.  

 
 
16. 
Nævn mindst to erhvervsmæssige eksponeringer som kan forårsage 
næsehulecancer (neoplasma malignum cavi nasi) 
  

• Træstøv (eksempelvist ved møbelforarbejdning) 
• Kromatforbindelser (eksempelvis ved forarbejdning af rustfrit stål) 
• Nikkelforbindelser (eksempelvis ved metalraffinering) 
• Læderstøv (eksempelvis ved skofremstilling og – reparation) 
• Formaldehyd 

 
 
17. 
Anfør veldokumenterede arbejdsmæssige risikofaktorer for udvikling af 
hofteartrose. 



 
• Tungt løftearbejde i mange år, og hofte traumer som følge af arbejdsulykker 

 
 
18. 
Forklar kort hvad der i den danske nomenklatur menes med et ”stranguleret” og et 
”incarcereret” hernie  
 
Stranguleret 

• Irreponielt hernie uden kompromitteret blodforsyning 
 
Incarcereret 

• Irreponibelt hernie med kompromitteret blodforsyning 
 
(i den engelske litteratur er det omvendt, dvs stranguleret = med kompromiteret 
blodforsyning) 
 
 
19. 
Nævn mindst 5 årsager til akut abdomen hos voksne 
 

• Akut appendicitis 
• Ileus 
• Galdestenssygdom 
• Divertikulitis 
• Perforeret hulorgan (f.eks. perforeret ulcus) 
• Gastroenteritis 
• Urolithiasis 
• Pneumoni (basal) 
• Akut myocardieinfakt (sjældent) 
• Vaskulære sygdomme (sjældent) 

 



Den perfekte  besvarelse vil anføre særlige overvejelser hos kvinder i den fertile alder: 
• Ekstrauterin graviditet 
• Underlivsinflammation 
• Rumperet overiecyste 
• Urinvejsinfektion 

 
 
20. 
Nævn mindst 3 årsager til mekanisk tyndtarmsileus hos voksne 
 

• Adhærencer (f.eks. efter tidligere abdominal operation)  Bør nævnes 
• Incarcereret/stranguleret hernie   Bør nævnes 
• Dissimineret cancer 
• Mb. Crohn 
• Intraluminal obstruktion (f.eks. galdesten eller fremmedlegme) 
• Tyndtarmstumor (sjældent) 
• Stråleskader 
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1. Urologi 
 

57-årig i øvrigt rask mand henvises til urologisk afdeling med vandladningsgener. 
Han har igennem 6 måneder været generet af nykturi gange 2-3, imperiøs 
vandladningstrang og slap stråle. I perioden har patienten observeret to tilfælde af 
hæmospermi. Urinstiks er blank (ABS (albumin, blod, sukker), leukocytreaktion og 
nitrit) og ved rektaleksploration beskrives prostata som moderat forstørret men uden 
suspicio. Patienten har en storebror, der er radikalt prostatektomeret for lokaliseret 
prostatacancer som 56-årig.  
 
1.1. Hvilke blodprøver og undersøgelser udover de nævnte vil du iværksætte? 

 
  Svar: 
  Skal nævnes: 
   PSA 

 Se-kreatinin 
 Urinflow  
 Residualurin 

  Kan nævnes: 
 Symptomscore 
 Urodynamisk undersøgelse (tryk-flow) 
 Transrektal ultralydsskanning af prostata 
 Uretro-cystoskopi 

 
Patienten opfattes som havende benign prostatahyperplasi og behandles i 6 
måneder medicinsk med en alfa-adrenerg receptor-blokker med beskeden effekt. 
Tilbydes og accepterer transuretral prostataresektion (TURP). PSA (prostata specifikt 
antigen) inden operationen er steget til 5.6 mikrogram/l fra 3.8 syv måneder tidligere. 
Ved operationen fjernes 25 g prostatavæv. I ca. 25 % af vævsspånerne findes 
adenokarcinom, Gleason score 7 (4+3). 
 
1.2. Hvilke yderligere undersøgelser bør foretages? 

 
  Svar: 
  Skal nævnes 

 Knogleskintigrafi 
  Kan nævnes 

 Abdominal CT-skanning 
 Knogle røntgen undersøgelse 
 PSA efter TURP 
 Alkaliske fosfataser 

 
Tre måneder senere får patienten foretaget en ikke-nervesparende åben retropubisk 
radikal prostatektomi med samtidig lymfadenektomi (fjernelse af lymfeknuder i fossa 
obturatoria på begge sider) på indikationen: Klinisk lokaliseret prostatacancer.  
 
1.3. Nævn de vigtigste sene bivirkninger efter dette indgreb. 
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  Svar: 
  Skal nævnes 

 Erektil dysfunktion 
 Urininkontinens 

  Kan nævnes 
 Stenose svarende til den vesiko-uretrale anastomose 
 Ingvinal hernie 

 
Histopatologisk findes udbredt multi-fokalt Gleason score 7 (4+3) adenokarcinom 
med indvækst i den ene vesicula seminalis. Resektionsrande beskrives som frie. Ved 
3 og 6 måneders kontrol findes umåleligt PSA. Patienten udebliver herefter fra 
yderligere kontrol trods flere skriftlige henvendelser. 
Genhenvises 5½ år efter operationen med et PSA på 62 mikrogram/l målt i 
forbindelse med et serum-kolesterol. Patienten er kontinent men erektilt 
dysfungerende. Er i øvrigt i velbefindende. 
 
1.4. Hvad er den mest sandsynlige diagnose og hvilke undersøgelse(r) vil du  
 foranstalte? 

 
  Svar: 
  Metastaseret prostatacancer 
 
  Skal nævnes 

 Rektal eksploration (mhp. lokalt recidiv) 
 Knogleskintigrafi  
 Hgb, serum-kreatinin, alkaliske fosfataser 

  Kan nævnes 
 Knogle rtg us 
 Abdominal CT-skanning 

 
Patienten får påvist, hvad der opfattes som, metastaser i bækken og columna 
lumbalis.  
 
1.5. Hvad er patientens prognose hvad angår overlevelse (angiv median- 

overlevelse)? 
 
  Svar: 
  2-4 år må accepteres 
 

1.6. Hvad er princippet i den primære behandling af metastaserende  prostata- 
cancer?  

 Nævn forskellige behandlingsmodaliteter og for hver enkelt modalitet de  
 vigtigste bivirkninger. 

 
  Svar: 

Hormonbehandling (hormonmanipulation, endokrin terapi), hvorved forstås 
elimination og/eller blokade af patientens androgener, som fungerer som 
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væsentligste vækstfaktor for tumorcellerne. Ved elimination/blokade undergår 
størstedelen af tumorcellerne apoptose. 
 
Skal nævnes 
Kastrationsbehandling i form af bilateral orkiektomi eller behandling med LHRH 
agonister  
Umiddelbare bivirkninger: Ophør af libido og seksualfunktion, hedeture, for 
LHRH agonister også ”flare” – opblussen af symptomer de første uger efter 
behandlingsstart. 
Sene bivirkninger: Nedsat BMD (bone mineral density) med risiko for 
osteoporotisk fraktur, anæmi, tab af muskelstyrke, metabolisk syndrom. 

  Behandling med antiandrogener (androgenreceptor antagonister) 
  Gynækomasti og brystømhed. Leverpåvirkning. Diare 

 
Kan nævnes 

  Østrogen-behandling 
  Feminiserende bivirkninger – gynækomasti og brystømhed. Risiko for  
  kardiovaskulære bivirkninger 

 
  LHRH antagonister – første præparat lige godkendt i DK 
  Bivirkninger som anden kastrationsbehandling. Til forskel fra agonisterne ingen  
  ”flare” 

 
5-alfa-reduktase hæmmere – kun i kombinationsbehandling 

 
1.7. Hvad forstås ved ”flare” i forbindelse med LHRH (luteiniserende hormon-

releasing hormon) agonist behandling af en patient med metastaseret 
prostatacancer, og hvordan kan ”flare” undgås? 

 
Svar: 
Forværring af symptomer, typisk smerter, efter første indgift af LHRH agonist 
forårsaget af en initial stigning i serum testosteron. Ved alvorlige tilfælde kan ses 
objektiviserbare manifestationer med kompression af medulla spinalis og/eller 
obstruktion af ureteres. Kan undgås ved administration af antiandrogener den 
første måned efter påbegyndt LHRH agonist behandling indtil serum testosteron 
er supprimeret til kastratniveau. 

 
1.8. Nævn mindst to alvorlige komplikationer som kan optræde ved progression af  
 avanceret/metastaseret prostatacancer. 

 
  Svar: 

 Kompression af medulla spinalis 
 Patologisk fraktur 
 Obstruktion af ureteres 
 Postrenal uræmi 

 
1.9. Nævn mindst fem behandlingsprincipper som (kan) anvendes i behandlingen af  
 patienter med hormonrefraktær prostatacancer (hvor hormonbehandling ikke  
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 mere har effekt). 
 
  Svar: 

 Analgetika 
 Prednisolon 
 Bisfosfonater 
 Kemoterapi (docetaxel – Taxotere) 

Strålebehandling mod smertevoldende læsioner – evt. som halvkrops-
bestråling 

 Knoglesøgende isotoper 
 Afløbsforbedrende kirurgi – evt. kateter a demeure 
 Knoglestabiliserende kirurgi – evt. frakturkirurgi 
 Blodtransfusion (evt. rekombinant erythropoietin) 
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2. Gastroenterologi 
 

28-årig kvinde indlægges med 3 ugers varende blodig diare. Hun beskriver en 
episode for 1½ år siden af 2 ugers varighed med løs afføring, muligvis et par enkelte 
gange med blod, der gik over af sig selv. Hun har ikke egentlige abdominalsmerter, 
men abdominalt ubehag i forbindelse med defækation, som der er op til 10 af dagligt. 

 
2.1. Hvad vil du lægge vægt på ved anamnese og objektiv undersøgelse? 

 
  Svar: 

a) Rejseanamnese 
b) Ekspositioner dvs. andre i omgivelserne der har haft lignende 
c) Vægttab/ernæringstilstand 
d) Familiær forekomst af inflammatorisk tarmsygdom 
e) Nærmere beskrivelse af afføring; eksempelvis er der pus, slim, er det frisk 

blod? 
f) Grundig abdominal undersøgelse mhp. at udelukke udfyldning, 

meteorisme, direkte og indirekte ømhed samt slipømhed, rektal 
eksploration samt inspektion af faeces 

g) Ekstraintestinale manifestationer ved inflammatorisk tarmsygdom i form af 
iridocyclitis/episcleritis, artrit, pyoderma gangraenosum og erythema 
nodusum 

 
 2.2. Læg et relevant undersøgelsesprogram. Del det op efter paraklinisk speciale 

eks. endoskopi, billeddiagnostik, mikrobiologi, nuklearmedicin, klinisk biokemi, 
patologi etc.) og argumenter for de valgte undersøgelser. 

 
  Svar: 

a) Mikrobiologi: Faeces for patogene tarmbakterier. Trods det at diareen har  
 varet op til 3 uger bør infektiøs genese helt udelukkes. Ved rejseanamnese  
 ligeledes faeces for orme, æg og cyster. Ved antibiotika behandling testes 
 for clostridium difficile 
b) Klinisk Biokemi – som minimum Hgb. (S-jern og transferrin), leukocyttal  
 med differentialtælling, trombocyttal (trombocyttal ofte forhøjet ved  
 infektion), elektrolytter i form af S-kreatinin, S-carbamid, S-kalium og S- 
 natrium (pga. diare), CRP og/eller orosomucoid (akut fasereaktant i  
 sammenhæng med aktivitet i sygdom), S-albumin (ofte betydeligt nedsat  
 pga. stort intestinalt tab), evt. levertal i form af alkalisk fosfatase,  
 aminotransferase, S-bilirubin og faktor 2-7-10 (mhp. skleroserende kolangit  
 der ses hos 2-4%) 
c) Endoskopi – enten sigmoideoskopi, alternativt kolonoskopi mhp. diagnose  
 og udbredning af slimhindeaffektion 
d) Patologi – der tages biopsier ved sigmoideoskopi eller kolonoskopi 
e) Ved svær sygdomsaktivitet overvejes oversigt over abdomen mhp. toksisk 

megacolon 
 

2.3. Hvorledes stilles diagnosen colitis ulcerosa? 
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 Svar: 
 a) Fravær af infektiøs årsag med diare, ofte med blod, slim og pus af mere 
  end ca. 2 ugers varighed eller gentagne tilfælde. 
 b) Granuleret, vulnerabel slimhinde ved endoskopi (ved sigmoideoskopi eller  
  kolonoskopi) 
 c) Inflammation, næsten udelukkende omfattende mucosa, i biopsi med  

abnorm kryptarkitektur og kryptabscesser 
 

2.4. Angiv udbredningen af colitis ulcerosa opgivet efter tarmsegment involveret  
 samt hyppighed herfor.  

 
 Svar: 

a) Proctitis haemorrhagica ca. 25-30% 
b) Venstresidig colitis 40-45%  
c) Ekstensiv (pancolitis) 20-30% 

 
Paraklinisk findes let anæmi. Hgb 6,1 mmol/l (normal 7,1-9,3), forhøjet CRP 30 mg/l 
(< 10). Man finder en udbredning af colitis ulcerosa strækkende sig fra anus og 45 cm 
proksimalt med skarp demarkering og derfra normal slimhinde.  

 
 2.5. Angiv principper for den akutte behandling. 
 
  Svar: 

a) Lokal behandling – det vil her være mest hensigtsmæssigt at anvende  
klysma. Der kan vælges mellem klysma indeholdende 5-aminosalisylsyre, 
alternativt klysma med binyrebarkhormon. Stikpiller indeholdende 5-
aminosalisylsyre, alternativt binyrebarkhormon vil næppe have virkning helt 
op til 45 cm fra anus 

b) Peroral behandling – 5-aminosalisylsyre, evt. i højere dosis end ved 
vedligeholdelsesbehandling. Binyrebarkhormon, eksempelvis prednisolon i 
dosis ½-1 mg/kg/legemsvægt 

 
 Patienten bliver symptomfri efter 14 dages behandling. 
 

2.6. Er der indikation for profylaktisk behandling og i så fald hvilken? 
 

Svar:  
Ja – der bør gives 5-aminosalisylsyre som recidiv profylakse. Azathioprin har 
også effekt som recidivprofylakse, men efter kun et attack med kun distal 
udbredning, vil de fleste fravælge azathioprin pga. bivirkningsprofil som primær 
profylakse. 

 
 
Patienten er herefter i velbefindende i 8 måneder. Hun indlægges atter akut med 
10-15 vandtynde, sivende, blodige og slimede afføringer. Der har været et 
vægttab på 7 kg.  
Temp. 38,5 ºC rektalt. Puls 116. Der findes kliniske holdepunkter for recidiv af 
colitis ulcerosa.  
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2.7. Hvilke undersøgelser vil du iværksætte og hvilken behandling skal gives? 

 
Svar: 
a) Sikre at pt. ikke er dehydreret. Anlæg en velfungerende venflon og  
 administrer væske. 
b) Sikre at der ikke foreligger toksisk megacolon, evt. perforation,  

abdominalundersøgelse, perkussion (bevaret leverdæmpning ? ), 
auskultation (paralytisk ileus), direkte og indirekte ømhed m.m. Ved 
mistanke om toksisk megacolon kirurgisk tilsyn og oversigt over abdomen.  

c) Forsigtig sigmoideoskopi kan overvejes mhp. sikring af diagnosen.  
d) Der tages bred biokemi med elektrolytter, Hgb, leukocyttal med 

differentialtælling, akut fasereaktanter (CPR og/eller orosomucoid). Evt. 
levertal (aminotransferase, alkalisk fosfatase, protrombin og S-biliubin) og 
S-albumin. 

e) Venyler. Overveje at gentage mikrobiologiske fæcesundersøgelser. 
f) Behandles primært med højdosis glucocorticoid (intravenøs ell. peroralt, 

hvis der ikke er øvre GI gener) ækvivalerende 1 mg/kg legemsvægt 
prednisolon. 

g) Ernæringsscreenes, og der tages stilling til supplerende enteral/parenteral 
ernæring. 

 
Trods adækvat medicinsk behandling i 5 dage har patienten uændret 10-15 
afføringer dagligt. Der er ingen febrilia længere. Der har ikke været yderligere 
vægttab, men der er fortsat betydelig påvirkede blodprøver. 

 
2.8. Hvilke(n) behandling(er) kan nu overvejes?  

 
Svar: 
a) Kolektomi 
b) Evt. behandling med TNF-alfa-antistof (Remicade) 

 
2.9. Redegør for kirurgisk behandling af colitis ulcerosa. 

 
Svar:  
Det er en, to eller tre step operation. Hos udvalgte kan der foretages 
proktokolektomi og direkte anlæggelse af ileoanal anastomose med 
eksempelvis J-pouch. Der foreligger også andre pouch-typer. 
Ved svær sygdom vælges ofte primært kolektomi, herefter i et eller to stadier 
anlæggelse af pouch, hvor de distale 40-50 cm af tyndtarmen anvendes til 
opbygning af pouch. Enten færdiggøres operationen her, alternativt anlægges 
en loop ileostomi, der herefter lukkes efter ca. yderligere 3 måneder. 
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3. Kardiologi 
 

65-årig vinskribent henvender sig kl. 23.15 i Skadestuen efter at have følt 
hjertebanken og trykken i brystet siden kl. ca. 8.30 samme dag. Patienten har ved 
flere tidligere lejligheder haft lignende symptomer men af kort varighed, max. 30 min. 
Ved objektiv undersøgelse er patienten upåvirket, lidt overvægtig, afebril.  
BT 165/95, puls 120, uregelmæssig. 
Der er normal stetoskopi af hjerte og lunger, bortset fra uregelmæssig hjertefunktion.  
 
Figuren viser patientens EKG (25 mm/s): 

 
 

 
 
 
 3.1.  Angiv diagnoseforslag og udredningsprogram. 
  
  Svar: 
  Diagnose: Atrieflimren. 
 
  Udredning: 
  Skal anføres: 
   Anamnese: Anfaldshyppighed, anfaldsvarighed, udløsende faktorer  
   TSH 
   Troponin (brystsmerter) 
   Ekkokardiografi 
 
  Kan anføres: 
   Rtg. af thorax, S-kolesterol, B-glukose, Urinstix (hypertension), elektrolytter,  
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   Hæmoglobin, Arbejdstest/myokardieskintigrafi (”trykken i brystet”,  
   arbejdsudløst arytmi), Holter (anfaldshyppighed), Levertal (vinskribent) 
 

3.2. Hvorledes klassificeres atrieflimren/-flagren, og hvordan vil du klassificere  
 aktuelle patient? 
 

  Svar: 
Skal anføres: 
Paroxystisk, persisterende, permanent. 
Patienter med førstegangs tilfælde af atrieflimmer/-flagren kan betragtes som en 
kategori for sig, idet det ikke er muligt at klassificere patienten som havende 
paroxystisk, persisterende eller permanent atrieflimren uden en passende 
observationsperiode. 
 
Kan anføres: 
Klassifikation på baggrund af ætiologi: 
Sekundært til kirurgi, hyperthyreoidisme, pneumoni, anden hjertesygdom, evt. 
vagal versus adrenal atrieflimren, lone atrial fibrillation m.m. 
Aktuelle pt. har paroxystisk atrieflimren bedømt på anamnesen.  

 
 3.3. Beskriv initiale behandlingsmuligheder hos ovenstående patient. 
 
  Svar: 

Skal anføres: 
DC-konvertering snarest (<48 timer fra debut) eller frekvensregulering og 
afventen af spontant omslag (pt. har formodentlig paroksystisk atrieflimren) eller 
medikamentel konvertering med type 1C antiarrhytmica (Tambocor, 
Rytmonorm) i sjældne tilfælde Cordarone (type III antiarytmikum). 
 
Såfremt patienten først konverteres >48 timer, bør der gives AK-behandling. 
 
Kan anføres: 
En snusfornuftig læge vil opstarte lavmolekylær heparin, men der er ikke 
videnskabeligt bevis for, at dette reducerer risikoen for tromboemboli, når 
elkonvertering eller medikamentel konvertering foretages inden for 48 timer fra 
arytmidebut. 

 
 3.4. Hvordan udføres DC-konvertering? 
 

Svar: 
Skal anføres: 
 Generel anæstesi 
 Fastende 
 R-takssynkronisering 
 Kontinuerlig EKG-monitorering 

Ved DC-konvertering, der udføres >48 timer fra arytmidebut, skal der gives 
forebyggende AK-behandling i min. 3 uger før og 4 uger efter 
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Kan anføres: 
200 J monofasisk eller 100 J bifasisk. Stigende energi ved manglende 
effekt, i reglen max. 3 stød  

 Anteroposterior elektrodeplacering er at foretrække 
 EKG-monitorering 4-24 timer efter konvertering 
 TEE-guided el-konvertering 
 Kontraindikation er hyperkaliæmi og digoxinintoksikation 

 
3.5. Man planlægger DC-konvertering, men kort før denne gennemføres, slår pt.  

spontant om til sinusrytme. Ekkokardiografi er normal. Rutineblodprøver er 
ligeledes normale bortset fra MCV på 102 (max. 98 FL) og bilirubin på 38 mmol/l 
(max. 35). Hvilken behandlingsstrategi bør overvejes? 

 
Svar: 
Skal anføres: 
Behandling af udløsende årsager (hypertension, alkohol, m.m.) 
Emboliprofylakse i henhold til individuel risikovurdering (acetylsalicylsyre, AK-
behandling – se nedenfor) 
 
Kan anføres: 
Hvis pt. har beskedne symptomer, kan man indtage en afventende holdning og 
evt. blot give pt. en frekvensregulerende behandling i form af betablokker eller 
Isoptin med henblik på at reducere frekvensen og ubehaget under anfald. 
Ved stærkt generende anfald kan anfaldsforebyggende behandling komme på 
tale: (klasse I C antiarrhytmika, flecainid propafenon). Disse midler bør 
kombineres med stoffer, der blokerer AV-overledningen (betablokker, 
kalciumantagonist evt. digoxin) for at forhindre 1-1 overledning. 
Klasse III antiarrhytmica (Sotalol) er en mulighed og alternativt amiodaron ved 
iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller venstre ventrikelhypertrofi. 
Mange bivirkninger ved amiodaron. 
Evt. henvisning til kateterbaseret ablationsbehandling ved kraftige subjektive 
symptomer og manglende effekt af medikamentel behandling. 

 
3.6. Hvad er indikationerne for AK-behandling hos patienter med atrieflimren/- 
 flagren, og hvad vil du vælge hos den aktuelle patient? 

 
  Svar: 

Skal anføres: 
Behandling vælges i henhold til patientens estimerede risiko for tromboemboli. 
 
Betydelige risikofaktorer: 
Tidligere apopleksi/TCI, tidligere perifer emboli, hjerteklapprotese 
 
Moderate risikofaktorer: 
Diabetes, hypertension, venstre ventrikeldysfunktion, hjerteinsufficiens. 
 
Hos patienter med lav estimeret risiko for apopleksi (<2% pr. år er AK-
behandling ikke indiceret). Ved estimeret risiko for apopleksi >6% pr. år er AK-
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behandling generelt indiceret. Hos patienter med intermediær risiko for 
tromboemboli (2-6% årlig risiko) må man foretage et individuelt skøn, om pt. skal 
have ASA eller AK-behandling. 
Alder er tillige en parameter, idet en 60-årig uden risikofaktorer ikke skal have 
nogen form for behandling, men en 75-årig generelt vil have indikation for AK-
behandling. 
 
Der er altid tale om et individuelt skøn, hvor den estimerede risiko for 
tromboemboli skal opvejes mod risikoen for behandlingsinducerede blødninger. 
Der er ikke international konsensus om indikationerne for AK-/ASA-behandling. I 
mange lande anvendes såkaldt CHADS-score (Congestive heart failure, 
Hypertension, Age over 75 years, Diabetes mellitus, Stroke/TCI) til vurdering af 
den enkelte patients tromboembolirisiko. 
 
Aktuelle pt. er 65 år. Normal ekkokardiografi. Rask bortset fra let hypertension. 
ASA-behandling vil være indiceret, men med skift til AK-behandling inden for en 
årrække.  
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Korte spørgsmål 
 
1. Inddel diuretika og angiv mindst ét stofnavn indenfor hver gruppe. 
 

Svar: Diuretika inddeles i 1) thiazider (bendroflumethiazid), 2) loop-diuretika 
(furosemid, bumetanid) og 3) kaliumbesparende diuretika (spironolakton). 
Supplerende kan også (men ikke erstattende) nævnes 4) karbonanhydrasehæmmere 
(acetazolamid) og 5) osmotiske diuretika (mannitol). 

 
2. Angiv de vigtigste bivirkninger til behandling med thiazider. 
 

Svar: Hyppige bivirkninger (metaboliske): Hypokaliæmi, hyperglykæmi (nedsat 
insulinfølsomhed), hyperurikæmi, hyperlipidæmi (initialt). Mindre hyppige bivirkninger: 
Træthed/svaghed, impotens, lyssensibilisering, hududslæt, trombocytopeni 
(sjældent). 

 
3. Nævn mindst to lægemidler, der udelukkende eller overvejende udskilles ved renal  
 elimination, og hvor doseringen skal nedsættes ved nyreinsufficiens. 
 

Svar: Gentamicin, (aminoglykosider), digoxin, lithium. Desuden morfin (morfin-6-
glukoronid), amphotericin B. 

 
4. Angiv de vigtigste bivirkninger ved langtidsbehandling med glukokortikoid. 
 

Svar: 1) Metaboliske (iatrogent Cushing-syndrom): Hyperglykæmi (diabetes), 
muskelsvind, væksthæmning, osteoporese, moon face og trunkal fedme, buffalo 
hump, hudatrofi, væskeretention, ødemer, hypokaliæmi, hypertension, nedsat 
sårheling; 2) nedsat immunforsvar og øget risiko for infektioner (reaktivering af f.eks. 
tuberculose); 3) søvnløshed, psykose; 4) katarakt, glaukom. 

 
5. Angiv den histologiske type for rectum cancer og angiv mindst en vigtig prognostisk  
 faktor. 
 

Svar:  
Type: Adenokarcinom. 
Prognostisk faktor: En af disse skal nævnes): Lymfeknudestatus, karcinomets relation 
til resektionsrand.  
Uddybende (ikke krav): Karcinomets differentieringsgrad, invasion i kar og nerver. 

 
6.  Anfør mindst 4 cytologiske malignitetskriterier: 
 

Svar: Høj kerne/cytoplasma ratio, pleomorfi (kernepleomorfi), polymorfi 
(kernepolymorfi), mange mitoser, abnorme mitoser, mange nukleoler, store nukleoler, 
grov kromatintegning (hyperkromasi), vekslende tykkelse af kernemembranen. 

 
 
 



 14 

7-9 Endocarditis: 
 
7. I de senere år er set en tendens til en stigende incidens af infektiøs endocarditis. 
 Anfør mindst 2 grunde hertil. 
 

Svar: Flere ældre, flere i immunosuppressiv behandling, flere får indopereret 
klapprotese, flere stiknarkomaner 

 
8. Beskriv det makroskopiske billede af endocarditis med virulente bakterier, i det tidlige  
 stadie og i senere fase. 
 

Svar: Tidlige fase: Sprøde ekskrescenser: (Vegetationer) ses på klapperne, 
destruktion af klapperne, eventuelt ses paravalvulær flegmone/absces. 
Sene fase: Destruktion og fibrose af klapperne 

 
9. Angiv mindst 2 udløsende antigener til immunologiske reaktioner, der kan føre til non- 
 infektiøs endocarditis. 
 

Svar: Bakterielle (febris rheumatica), tumor-associerede (endocarditis marantica), 
autoimmunologiske (Libman-Sack’s endocarditis) 

 
10. Anfør og kommentér kort de 4 vigtigste kriterier for arbejdsbetinget sygdom. 
 

Svar: 
De 4 vigtigste kriterier for en arbejdsbetinget sygdom er: 
 
1. At der er tilstrækkelig erfaring og videnskabelig evidens for en 

årsagssammenhæng mellem sygdomsbilledet (diagnosen) og den 
arbejdsmiljøeksponering, der mistænkes. Der kan være tale om klinisk og/eller 
epidemiologisk evidens. 

 
2. At eksponeringens karakter, intensitet og varighed er relevant i forhold til  

sygdomsudviklingen. Sammenhængen mellem eksponering og sygdomsrisiko er 
oftest en monotont stigende eksponerings-responssammenhæng, men for nogle 
sygdomme gælder u-formede eksponerings-responssammenhænge.  

 
3. At eksponeringen på relevant måde ligger forud for sygdomsdebut. Nogle  

sygdomme, eksempelvis kræftlidelser, forudsætter mange års latens mellem 
første eksponering og sygdomsdebut.  

 
4. At der ikke er konkurrerende årsager, som må tillægges større betydning end de 

arbejdsrelaterede risikofaktorer. I nogle situationer kan der være synergi mellem 
en arbejdsmiljøeksponering og en konkurrerende årsag, for eksempel mellem 
asbest og tobaksrygning ved lungecancer.  
 

 Bemærkninger til svaret: 
Forudsætningen for at bestå må være, at den studerende kan nævne alle 4 kriterier. 
Fra dette minimumsniveau kvalificerer det besvarelsen, i hvilket omfang den 
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studerende kan anføre relevante bemærkninger, som eksemplificeret i 
mønsterbesvarelsen.  

 
11. Beskriv kortfattet de vigtigste sygdomme, som kan opstå som følge af mangeårig  
 anvendelse af kraftigt vibrerende håndværktøj. 
 

Svar: 
1. Traumatisk vasospastisk syndrom (kuldeinducerede hvide fingre). En tilstand,  

hvor lokal og/eller generel afkøling fremkalder patologisk karrespons førende til 
afklemning af fingrenes arterier, således at fingrene bliver ligblege, døde og 
følelsesløse. 

 
 2. Perifer neuropati. En tilstand med beskadigelse af fingrenes små kutane nerver,  
  som medfører sovende fornemmelse (paræstesier) og nedsat følesans på  
  fingrene. 

 
 3. Karpaltunnelsyndrom. En tilstand, hvor kompression af nervus medianus i  

karpal tunnelen medfører smerter i håndledsregionen, typisk natlige smerter, 
samt paræstesier og nedsat sensibilitet i medianus’s innervationssområde 
(første, anden, tredje og halvt fjerde finger). Ved udtalte tilfælde kan der opstå 
atrofi af tenar muskulaturen. 

 
 4. Artrose i albueregionen – dog en usikker følge af udsættelse for hånd-arm- 

vibrationer. 
 

Bemærkninger til svaret: 
Kuldeinducerede hvide fingre og karpaltunnelsyndrom skal med, mens anførelse af 
perifer neuropati og albuelidelse er gode supplerende svar. 

 
12. Beskriv kort de typiske forandringer i knoglemarven ved myelomatose. 
 

Svar: Infiltrater af maligne plasmaceller – (og for de dygtige: ofte atypiske med en 
eller flere forstørrede cellekerner og monotypiske mht ekspression af immunglobulin 
lette kæder, dvs. positive for enten kappa eller lambda lette kæder)  

 
13. Hvordan stiller du biokemisk diagnosen DIC?  
 

Svar: 
• B-Trombocytter falder 
• P-Koag.faktor II+VII+X falder (INR stiger) 
• P-APTT forlænges 
• P-Antitrombin falder 
• P-D-dimer stiger 
• P-Fibrinogen falder 

 
14. Hvilke 2 af de klassiske koagulationsfaktorer screenes med henblik på arvelige  
 årsager ved udredning af venøs trombofili?  
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Svar:  
• DNA-koagulationsfaktor II,  
• DNA-koagulationsfaktor V, (Leidenfaktoren)       

 
15. Hvilke(n) blodprøve(r) er de(n) optimale til at vurdere leverens syntese-kapacitet? 
 

Svar: 
• P-koagulationsfaktor II+VII+X 
• Supplerende kan nævnes P-albumin 

 
16. Angiv incidens og prædisponerende faktorer for coloncancer. 
 

Svar: 
Incidensen er ca. 3.500/år i Danmark. Lige hyppig hos mænd og kvinder 
Prædisponerende faktorer: Familiær adenomatøs polypose, hereditær non-polypøs 
kolorektal cancer. Øget forekomst hos patienter med langvarig inflammatorisk 
tarmsygdom. 

 
17. Nævn de hyppigste årsager til øvre gastrointestinal blødning. 
 

Svar: 
Ulcus, øsofagusvaricer, gastritis, Mallory-Weiss læsion, øsofagitis, cancer 
(angiodysplasi, aorto-duodenal fistel) 

 
18. Forklar begreberne hæmatemese, melæna og hæmatokesi. 
 

Svar: 
Hæmatemese: Blodig opkastning som kan være frisk (’rød’) eller sort (’kaffegrums’) 
Melæna: Sort, tjærefarvet, tynd, karakteristisk lugtende afføring. Tyder på øvre 
gastrointestinal blødning 
Hæmatokesi: Større, friskrød blødning per rectum. Tyder på nedre blødning. 

 
19. Hvilken billeddiagnostik modalitet anvendes til at stille diagnosen nephrolithiasis/ 

urolithiasis på sten mindre end 4mm? 
 
Svar: 
a) CT-urografi (er den optimale undersøgelse)  
b)  CT af urinveje (kan nævnes) 
c) Oversigt over urinveje (kan svares) 

20. Hvad er det væsentligste problem ved iod-holdige intravenøse kontraststoffer, og 
hvilke patientgrupper er mest udsat for dette?  
 
Svar: 
a) De er nefrotoxiske /nefrotoxicitet (skal med) / (allergi? anafylaktisk chok?) 
b) Patenter med nedsat nyre funktion/nefropathi/diabetes mellitus (allergi kan  
 nævnes) 
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1. Akut abdomen 
 

56–årig tidligere rask kvinde indlægges akut af vagtlæge efter 6 timer tidligere at 
have fået pludseligt opståede stærke smerter i hele abdomen. Smerterne er fortsat til 
stede. 
Ved den objektive undersøgelse findes abdomen let udspilet, tympanistisk uden 
tarmlyde. Der er stærk smertereaktion grænsende til defense musculaire ved 
palpation. Puls 114, BT 105/75, temperatur 38,7.   

 
 
 1.1 Hvilke øvrige anamnestiske oplysninger vedrørende det aktuelle vil du spørge  

om? 
 

• Har der tidligere været lignende tilfælde? 
• Opkastninger? 
• Afførings-/flatusforhold 
• Alkoholforbrug 
• Tobaksforbrug 
• Medicinforbrug 
• Er smerterne konstante eller turevise? 

 
 
 1.2 Hvilke behandlingsmæssige tiltag vil du iværksætte umiddelbart efter  

indlæggelsen? 
 

• Duodenalsonde 
• Intravenøst drop 
• Kateter à demeure 
• Smertestillende 

 
 
 1.3 Nævn tre vigtige differentialdiagnoser i denne situation? 
 

• Perforeret hulorgan 
• Pancreatitis 
• Appendicitis 
• Cholecystitis 

 
 
 1.4 Hvilke blodprøver og andre parakliniske undersøgelser vil du ordinere? 
 

• Blodprøver: elektrolytter, lever-/galdetal, se-amylase, leucocytter, CRP, 
type og BAS test 

• Rtg-oversigt over abdomen – alternativt CT-scanning af abdomen 
 
Direkte eksplorativ laparotomi uden andre undersøgelser accepteres som svar. 
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 Der foretages en røntgenundersøgelse, hvor et af billederne er vist nedenfor 
 
 

 
1.5 Beskriv det vedlagte røntgenbillede. Hvordan er billedet taget og hvad viser  
 billedet? 

 
• Billedet er taget med horisontal strålegang og med patienten i venstre 

sideleje. Der er ikke anvendt kontrast 
• Billedet viser fri luft i peritoneum 

 
 

1.6 Hvad er de mulige årsager til et sådant fund. Nævn de to mest sandsynlige 
 diagnoser? 

 
• Perforeret ulcus duodeni eller ulcus ventriculi 
• Perforeret diverticulitis 

 
 
 1.7 Hvordan vil du behandle disse to sygdomme? 
 

• Perforeret ulcus: Akut operation. Ved det perforerede ulcus skal hullet 
lukkes med sutur, der laves peritoneal lavage, og patienten sættes i 
syrehæmmende behandling i 4 uger. Hvis det er et 
helicobacterassocieret ulcus, skal der desuden gives 
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eradikationsbehandling (3-stofs kur). Der skal behandles med antibiotika 
mod tarmbakterier (f.eks. cephalosporin og metronidazol) i tre dage. 

• Perforeret diverticulitis: Akut operation. Ved den perforerede diverticulitis 
er der flere muligheder: 
 
o Drænage og aflastende transversostomi, mhp. senere resektion og  

rekonstruktion af tarmkontinuiteten. 
o Primær resektion af det afficerede tarmsegment med blindlukning af 

det anale ben og det orale ben ført frem som enløbet sigmoideostomi 
(Hartmanns procedure). 

o Primær resektion af det afficerede tarmsegment og anlæggelse af 
primær anastomose mellem orale og anale tarmende. 

o Laparoskopisk lavage og drænage kan accepteres i udvalgte tilfælde. 
 

 Der skal behandles med antibiotika mod tarmbakterier (f.eks. cephalosporin og  
 metronidazol) i tre dage. 

 
 
 1.8 Hvis du vælger en operativ behandling, hvilke procedurer og behandlinger skal 

så være udført inden operationen starter? 
 

• Anæstesiologisk optimering 
• Antibiotisk behandling med bredspektret antibiotika inklusive behandling 

mod anaerobe bakterier (f.eks. cephalosporin kombineret med 
metronidazol) 

• Tromboseprofylakse med heparin og støttestrømper 
• Stomimarkering 
• Informeret samtykke 

 
 

1.9 Nævn de 4 hyppigste komplikationer til akut colondiverticulitis udgået fra colon  
 sigmoideum og beskriv kort symptomerne ved disse komplikationer. 

 
• Perforation – Lokaliseret abscesdannelse med feber og ømhed. Hvis der 

er perforation til frit peritoneum, da diffus peritonitis med defense 
musculaire. 

• Blødning, visende sig som hæmatokeksi – eventuelt med almen 
påvirkning af kredsløbet. 

• Fistulering. Fistler til blære eller vagina. Ved fistulering til blæren klager 
patienten over recidiverende blærebetændelser eller pneumaturi. 

• Stenose. Efter gentagne diverticulitis anfald kan arvævsdannelsen føre til 
stenose. Det viser sig primært som ændret afføringsmønster. 
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2.  Hæmatemese 
 

2.1 En 47-årig mand indlægges akut på grund af blodig opkastning. Patienten er 
shockeret med lavt blodtryk og hurtig puls. Han er uklar og har svært ved at 
bidrage relevant til anamnesen. Han kaster blod op i modtagelsen. Objektivt 
dufter han af alkohol, der er flere spider naevi på thorax’ forflade, og abdomen 
er udspilet med dekliv dæmpning. Der er underekstremitetsødemer. Beskriv i 
detaljer, hvordan du vil behandle patienten i denne akutte fase. Begrund 
rækkefølgen af komponenterne i behandlingen. 
 
a) Terlipressin i.v. Patienten har objektive tegn på inkompenseret cirrhose 

  (spider naevi, ascites, ødemer). Dette taler for, at hæmatemesen kunne  
  være betinget af blødende øsofagusvaricer, betinget af portal hypertension.  
  Det vil derfor være relevant at forsøge umiddelbart at sætte portaltrykket  
  ned med terlipressin.  

Dette vil nedsætte blødningshastigheden fra varicerne, begrænse 
blodtabet, gøre behovet for blodtransfusion mindre, sætte blodtrykket op og 
forbedre oversigten ved en efterfølgende endoskopi mhp. at identificere 
blødningskilden. Hvis blødningskilden senere ved skopien viser sig at være 
en anden end varicer, vil terlipressin på grund af den generelle 
vasokonstriktoriske effekt ofte alligevel have en gavnlig stabiliserende 
effekt på tilstanden. Alternative stoffer med næsten samme virkning er: 
octreotid, sandostatin, vasopressin. 

 
  b) I.v. adgang. 
 
  c) Tilførsel af plasmaekspander (albumin) – ikke NaCl! 
 
  d) Anlæggelse af ventrikelsonde mhp. at opsuge blodet og dermed  

monitorere blødningshastigheden.  
 
  e) Blodtransfusion. 
 
  f) Laktulose i sonden mhp. at forebygge/behandle hepatisk encephalopati.  
 
  g) Antibiotika profylakse, f.eks. ciprofloxacin i.v.  
 
  h) Evt. nitroglycerin i. v.  
 
 

2.2 Det lykkes at stabilisere patientens tilstand så meget, at endoskopi kan 
gennemføres.  

 Denne undersøgelse viser store (grad 2-3) varicer distalt i øsofagus, med tegn 
på blødning. Der er en del ukoaguleret blod i ventriklen, men ingen sikre 
potentielle blødningskilder her eller i duodenum. Hvilken behandling af varicerne 
bør foretages under endoskopien? 

 
  Ligering eller sklerosering af varicerne 
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 2.3 Det lykkes at behandle varicerne ved endoskopien og blødningen standser. 

Imidlertid udvikler patienten tiltagende bevidsthedspåvirkning.  
  
  2.3.1  Hvad er den mest sandsynlige årsag hertil?  
 
    Hepatisk encephalopati (coma hepaticum) 
 
  2.3.2  Hvilke er de hyppigste udløsende årsager?  
 
    Gastrointestinal blødning 
    Hyponatriæmi 
    Dehydrering 
    Infektion 
    Obstipation 
    Diarrhoe 
 
  2.3.3 Nævn nogle vigtige differentialdiagnoser som årsag til 

bevidsthedspåvirkningen. 
 
     Intrakraniel blødning 
    Neuroinfektioner (meningitis, encephalitis) 
    Wernickes encephalopati 
    Forgiftning (alkohol, psykosedativa, morfika etc.) 
    Hypoglykæmi 
 
 2.4 Beskriv patogenese, klinik og behandling ved hepatisk encephalopati (hepatisk 
  coma). 

 
  Patogenese: Bakteriel dekomposition af protein i tarmen medførende øget 

dannelse af ammonium og andre toksiske stoffer, der i vid udstrækning passerer 
forbi leveren (pga. dens nedsatte funktion og shunter uden om leveren) til 
hjernen, som hæmmes af disse stoffer (”falske” neurotransmittere).  

 
  Klinik: Træthed, nedsat initiativ, øget reaktionstid (grad 1), konfusion (grad 2), 

sovende, svær at vække (grad 3), helt reaktionsløs (grad 4). I de lave grader 
kan der være asterixis (basketremor eller flapping).  

 
  Behandling: Laktulose doseret til 3-4 løse afføringer per døgn. Identificere og 

behandle udløsende faktorer. Regelmæssig aspiration fra ventriklen for at 
opdage og aspirere evt. blod. Profylaktisk syrepumpehæmmer i.v. Ved 
alkoholisk leversygdom thiamin og B-combin i.v. Ofte kaliumtilskud, zinktilskud, 
magnesiumtilskud, fosfattilskud. Tilføre stigende mængder protein evt. i.v. 
Undgå NSAID præparater. Tilbageholdenhed med sedativa og analgetika. Ved 
kronisk encephalopati evt. tilskud af forgrenede aminosyrer.   

 
 2.5 Patienten har betydelig ascites. Beskriv patogenese, klinik og behandling af 

ascites betinget af levercirrhose. 
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 Patogenese: Portal hypertension → splanknisk arteriolær vasodilatation → øget 

kapillærtryk og øget filtration → lymfedannelse større end lymfekarrenes 
kapacitet → ascitesdannelse.  Den splanknisk arteriolære vasodilatation 
medfører efterhånden også faldende systemisk arterietryk → stimulation af 
renin-angiotensin systemet, det sympatiske nervesystem og ADH-produktion → 
natrium og vand retention, som øger ascitesdannelsen. 

 
 Klinik: Tiltagende abdominalomfang, tyngdefornemmelse, udspænding af 

huden. evt umbilikalhernie, perifere ødemer og påvirket respiration (dyspnø). 
Dekliv dæmpning ved perkussion. Skifter beliggenhed ved lejeskift.  

 
 Behandling: Natrium-restriktion, evt. væskerestriktion, diuretika (loop-diureticum 

+ aldosteronantagonist), evt. laparocentese ledsaget af albumin i.v. for at 
modvirke cirkulatorisk dysfunktion. Evt. TIPS (transvenøs intrahepatisk 
portosystemisk shunt), der kan reducere den portale hypertension og dermed 
mindske ascitesdannelsen. Ved spontan bakteriel peritonitis (forhøjet leukocyttal 
i ascitesvæsken ved ascites prøvepunktur med tynd kanyle) behandles med 
antibiotika (cefotaxim). 

  
 2.6 Nævn mindst 2 ikke-hepatologiske årsager til ascites. 

 
 Malign sygdom i abdomen (f.eks. ovarie-cancer)  
 Højresidig hjerteinsufficiens 
 Budd-Chiari syndrom (levervenetrombose)  
 Kronisk pancreatitis med fistel til peritoneum 
 Tuberkuløs peritonitis 

    
 2.7 Patienten får et døgn senere igen hæmatemese. Det lykkes ikke at standse 

blødningen medicinsk, og ved endoskopien er blødningen kraftig og mest 
sandsynligt fra øsofagusvaricer. Det lykkes imidlertid ikke på grund af den 
kraftige blødning at gennemføre endoskopisk behandling. Hvilken anden 
behandling bør gennemføres i denne situation? Beskriv rationalet for 
behandlingen og hvorledes den gennemføres. 

 
Anlæggelse af Sengstaken-sonde: ventrikelsonde med 2 balloner: a) en rund 
distal ballon, der ved træk på sonden med en vægt på ca. 250 g (f.eks. en 
handske fyldt med vand) via en snor over en trisse ved sengens fodende, 
komprimerer venerne i cardia og dermed hæmmer tilløbet af blod til varicerne; 
b) en proximal pølseformet ballon blæst op til et tryk på 40 mm Hg, der 
komprimerer varicerne i esophagus. Kræver fast vagt. Må højst anvendes med 
tryk og træk i 24 timer.   

  
TIPS (transvenøs intrahepatisk portosystemisk shunt) eller evt. kirurgisk 
portosystemisk shunt. Begge mindsker den portosystemiske tryk-gradient og 
dermed risikoen for blødning fra varicer, men medfører samtidig en risiko for 
udvikling af portosystemisk encephalopati.  
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  Evt. levertransplantation 
 Evt. endoskopisk anlagt selvekspanderende stent i øsofagus 
  
 2.8 Nævn 4 årsager til cirrhose. 
 

 Kronisk alkoholmisbrug   
 Kronisk hepatitis B  
 Kronisk hepatitis C  
 Primær biliær cirrhose  
 Autoimmun hepatitis  
 Primær scleroserende cholangitis  
 Hæmochromatose 
 Evt : Non-alkoholisk steato-hepatitis (NASH)  

 
 2.9 Nævn 5 vigtige leverprøver (blodprøver) og beskriv kort hvilke aspekter af  
  leverfunktionen de afspejler.   
  
 Albumin. Syntetiseres kun i leveren. Halveringstid ca. 2.5 uger. Lave værdier 

tyder derfor på kronisk nedsat leverfunktion, såfremt en svært nedsat 
proteinoptagelse eller et øget albumin-tab i nyrer eller tarm kan udelukkes. På 
grund af den relativt lange halveringstid vil akut leverfunktionsnedsættelse ofte 
ikke medføre nedsættelse af albumin. 

 
Koagulationsfaktor 2, 7, 10 (”prothrombin”) eller INR (International Normalized 
Ratio). Halveringstid mindre end et døgn. Dannes i leveren. Processen kræver 
K-vitamin (phytomenadion). Lav faktor 2, 7, 10 (høj INR) tyder på nedsat 
leverfunktion, såfremt K-vitamin mangel kan udelukkes (evt. tilførsel af K-vitamin 
i.v.). På grund af den korte halveringstid vil akut leverfunktionsnedsættelse 
medføre hurtigt fald i faktor 2, 7, 10 (stigning i INR). 

 
Bilirubin. Er slutproduktet i nedbrydningen af hæmoglobin fra udtjente røde 
blodlegemer. Højt bilirubin kan skyldes øget dannelse på grund af hæmolyse 
(præhepatisk icterus), hæmmet optagelse, nedsat transport, nedsat konjugering 
i levercellerne eller nedsat transport over galdekapillærmembranen (hepatisk 
icterus), eller endelig obstruktion af de intrahepatiske eller ekstrahepatiske 
galdeveje (cholestase) (posthepatisk icterus). 
 
Aspartataminotransferase (ASAT) eller alaninaminotransferase (ALAT). En 
forhøjelse tyder på destruktion af levercellerne, således at disse intracellulære 
enzymer frigøres til plasma. Jo højere værdier, jo højere er 
levercelledestruktionshastigheden. Meget høje værdier ses ved akut leverskade 
(akut viral hepatitis, akut toxisk hepatitis (f.eks. paracetamolforgiftning)).  

 
Basisk fosfatase. Findes specielt i levercellernes membraner og i cytoplasmaet, 
især omkring galde-canaliculi. Ved obstruktion af de intrahepatiske og 
ekstrahepatiske galdegange (cholestase) lækkes dette enzym i øget grad til 
plasmaet. Forhøjelse af basisk fosfatase kan derfor indikere cholestase.   
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3.  Hæmaturi 
 
 3.1 En 72-årig mand henvender sig til egen læge efter at have haft en enkelt 

vandladning med makroskopisk hæmaturi et par dage forinden. Han har for 3 år 
siden fået udført transuretral resektion af prostata (TUR-P) med benign histologi. 
Efterfølgende har der ikke været nogen vandladningsgener, heller ikke den dag 
hvor han konstaterede blodig urin. Han føler sig i øvrigt sund og rask og får af 
medicin alene tablet simvastatin pga. forhøjet kolesterol. Han har siden 16 års 
alderen røget 20 cigaretter daglig.  

  Hvad skal den praktiserende læge gøre? 
 

 Obj. undersøgelse incl. rektaleksploration.  
 Urin stix og urin D+R. 
 Blodprøver: hgb, elektrolytter, se-creatinin og PSA.  
 Sende henvisning til urologisk afdeling mhp. videre udredning. 

Evt. kan allerede nu bestilles billediagnostisk undersøgelse = CT – Urografi   /  
i.v. Urografi og ultralydsscanning. 

 
 3.2 Hvilke yderligere undersøgelser skal foretages på urologisk afdeling? 
 

 Hvis ikke udført: Billeddiagnostik af urinveje: CT-urografi  eller  iv urografi og 
ultralydscanning) 

 Cystoskopi 
 Urincytologi hvis billeddiagnostik og cystoskopi er normal 

 
 3.3 Hvis patienten havde været i blodfortyndende behandling, og INR fandtes over 

terapeutisk niveau, hvilke undersøgelser ville du så finde relevante? 
 

 Nøjagtig de samme som nævnt ovenfor. (Hos ca. 25 % af denne type patienter 
findes en urologisk cancer.) 

 
 3.4 Nævn de 3 hyppigste årsager til hæmaturi. 
 

 Infektion 
 Sten 
 Cancer  i urinveje 

 
 3.5 Hvilke aspekter i sygehistorien kunne specifikt rejse mistanke om en af de 

nævnte årsager til patientens hæmaturi? 
 

Anamnese med langvarig tobaksrygning (rygning er årsag til ca. 50 % af alle 
blærecancertilfælde) 

 
 3.6 En cystoskopi afslører en 2 cm stor stilket papillomatøs tumor på blærens 

bagvæg. Hvad bør herefter gøres? 
 

 Indlæggelse til TUR-B i anæstesi. 
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 3.7 Ud fra hvilke 3 kriterier beskrives en blæretumor: 
 

 Type 
 Grad 
 Stadie 
 

 3.8 Hvad er kriteriet for om en blæretumor er benign eller malign? 
 

 Om tumorcellerne respekterer eller gennemvokser basalmembranen. 
 
 3.9 Beskriv stadieinddelingen af blæretumorer. 
 

 Ta respekterer basalmembranen. 
 T1 vokser ned i lamina propria / bindevævet  

T2 vokser ned i muskulaturen – (T2a i inderste ½ del, T2b i yderste ½ del af 
blære muskulaturen) 
T3 vokser gennem blærevæggen – (T3a gennemvækst kan påvises 
mikroskopisk, T3b gennemvækst kan påvises makroskopisk) 
T4 vokser ind i omkringliggende naboorganer – (T4a indvækst i genitalia interna, 
T4b indvækst i peritoneum, bækkenknogle.) 

 
 3.10 Til hvilke lymfeglandler metastaserer blæretumorer primært? 
 

Lymfeglandler i bækkenet - fossa obturatoria langs iliacakarrene og videre op 
langs aorta 

 
 3.11 Mikroskopi af fjernet tumorvæv viser Ta, grad II tumor. Hvad er behandlingen af 

denne? 
 

TUR-B med efterfølgende cystoskopi kontroller (primært hver 3- 4. måned) til 
patienten er recidivfri. Herefter kan kontrol intervallerne øges til 6 – 12 måneder. 
Tidligere blev pt. afsluttet efter 5 års recidiv frihed - men i dag foretrækkes 
livslang kontrol.) 
(Seneste rekommandation er skylning med Mitomycin i forbindelse med TUR-B 
eller senest inden for 24 timer efter indgrebet ). 
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Korte spørgsmål 
 
1. Angiv mindst 3 differentialdiagnoser ved vena cava superior syndrom? 
 

Cancer pulmonis 
Malignt lymfom 
Malignt thymom 
Andre maligne tumorer med spredning til mediastinale glandler 
Visse benigne tilstande: aorta aneurisme, kronisk mediastinitis, Cushing syndrom 
Iatrogen (efter CVK) 

 
2. En 55-årig kvinde har bemærket en ca. 2 cm stor knude i venstre aksil. Giv foreslag til 

primær udredning? 
 

Anamnese 
Blodprøver bl.a. mhp. infektion 
Objektiv undersøgelse med fokus på: aksillen og de øvrige glandel stationer, objektiv 
undersøgelse af mammae, forandringer af venstre arm (ødem, sår, infektionstegn 
mv.) 
Ultralydscanning af knuden i aksillen med biopsi  
Mammografi 

 
3. En patient kontakter afdelingen telefonisk og oplyser at han har temperatur på 38,7 

og at han går i kemoterapi. Hvad er anamnestisk vigtigt og hvilke undersøgelser skal 
udføres før stillingtagen til evt. behandling. 

 
Anamnestisk: hvornår sidst fået kemoterapi og om muligt hvilke stoffer der er givet. 
Andre symptomer end feberen? 
Hvis det er mellem 5-14 dage siden, der sidst er givet kemoterapi, skal patienten 
under alle omstændigheder indkaldes akut til: objektiv undersøgelse (specielt mhp. 
infektions- foci, petecchier), måling af værdier, akutte blodprøver (hgb, leukocytter, 
trombocytter, differentialtælling, bloddyrkning, røntgen af thorax samt evt. prøver fra 
relevante foci). 
 

4. Hvilke blodprøver kan bidrage til diagnosticering af et akut myocardieinfarkt, der 
skete for 2-7 dage siden? 

 
Skal nævne: 
• P-Troponin T eller I. 
 
Må nævne (gode supplerende emner): 
• LDH (laktat dehydrogenase) 
 
Må ikke nævne: 
• Myoglobin 
• CK-MB (creatinkinase MB fraktion) 
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5. Nævn den vigtigste blodprøve ved mistanke om akut pancreatitis. Kan en forhøjet 
værdi skyldes andet end akut pancreatitis? 
 
Skal nævne: 
• P-amylase,  
• Forhøjet værdi kan også skyldes  

o betændelse i spytkirtler 
o anden sygdom i bughulen (ulcus, ileus, postoperativt)  
o makroamylasæmi (kompleks mellem amylase og IgA; ufarligt) 

 
Må nævne (gode supplerende emner): 
• Op til 2 gange forhøjet værdi ses ved nedsat nyrefunktion 
• Nedsatte værdier kan ses ved kronisk pancreatitis, cystisk fibrose 
• Det er også muligt at måle pancreas-specifik amylase 

 
6. Nævn den tumormarkør, der kan bidrage til at stille diagnosen prostata cancer. 
 

Skal nævne: 
P-Prostataspecifikt antigen (PSA). 
 
Må nævne (gode supplerende emner): 
• PSA kan også være forhøjet ved benign prostatahypertrofi 
• PSA kan være normalt ved prostatacancer 
• Ratioen frit/total PSA er >20% hos normale og <20% hos patienter med 

prostatacancer. 
 
Må ikke nævne: 
• Forhøjet PSA er ikke diagnostisk for prostatacancer (biopsi er derimod 

diagnostisk). 
• Andre tumormarkører (f.eks. CA125, CEA og mange andre). 

 
7. Forklar kort hvad der ligger i begrebet "den epidemiologiske transition"  
 

Med "den epidemiologiske transition" menes den ændring, der foregår over tid i 
befolkningens sygdomsmønster.  

 
8. Dødeligheden af hjertesygdom i Danmark har undergået en betydelig ændring over 

tid. Hvilket epidemiologisk mål bruges for på enkel vis at beskrive denne udvikling? 
 

Som et samlet mål for udviklingen bruges den aldersstandardiserede incidensrate, 
også kaldet den aldersstandardiserede dødsrate eller den aldersstandardiserede 
dødskvotient. Det er et index, hvor man beregner hvor mange dødsfald, der måtte 
forventes i en given standardbefolkning med 100.000 personår og given 
aldersfordeling, hvis man havde et sæt aldersbetingede rater - altså her 
aldersbetingede rater for død af hjertesygdom. Når man bruger den samme 
standardbefolkning og de aldersbetingede rater fra forskellige tidspunkter, kan man 
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på denne vis få ét tal for hvert tidspunkt og samtidig sikre, at disse tal er 
sammenlignelige over tid. 

 
9. Rammer hjertesygdomme alle sociale grupper ens? 
 

Nej. I dag er incidensen af hjertesygdom størst hos de socialt dårligt stillede. Men går 
vi ca. 50 år tilbage i tid var mønsteret omvendt. Fra England ved vi, at dødeligheden 
af hjertesygdom i 1950'erne var størst hos de bedst stillede grupper af mænd. 
Hjertesygdom er altså en sygdom, hvor det sociale mønster har ændret sig over tid. 

 
10. Hvad forstås ved synkope og hvorledes klassificeres synkoper?  
 

Bevidsthedstab som følge af forbigående cerebral perfusion/hypoksi. 
Ortostatisk 
Kardial 
Neurokardiogen (=vasovagal) 
Cerebrovaskulær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11-13 (patient case) 
 
62-årig mand kontakter egen læge pga. åndenød gennem et par måneder. Ingen hoste 
eller feber. Blodtryk er 180/100 mm Hg. Puls ca. 80 per minut. Ved stethoscopia cordis er 
der styrke II systolisk mislyd ved apex cordis. Der er ankel- og crurale ødemer. Ved 
stethoscopia pulmonum er der let krepitation basalt over begge lungefelter. Der tages 
EKG:  
 
(Se næste side) 
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11. Hvad viser EKG’et? 

 
EKG viser venstresidig hypertrofi 
 

12. Hvilken medicinsk behandling bør opstartes initialt? 
 
Diuretika 
 

13. Patienten henvises til ambulant lungefunktionsundersøgelse, som er normal, røntgen 
af thorax som viser let øget kartegning og let kardiomegali og til ambulant 
ekkokardiografi, som viser venstre ventrikel hypertrofi, let forstørret venstre 
ventrikeldiameter, uddrivningsfraktion fra venstre ventrikel på 40%, let sekundær 
mitralinsufficiens.  

 Foreslå supplerende medicinsk behandling samt supplerende undersøgelse.   
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Angiotensin konverterende enzym inhibitor, betablokker initialt i lav dosis og med 
langsom optitrering, spironolacton, acetylsalicyl syre, evt. statin. 
Der bør foretages koronararteriografi (KAG), da venstre ventrikel 
uddrivningsfraktionen er reduceret. 
 

14. Anfør 4 væsentlige årsager til fejlslutninger, hvis klinikerne i deres behandlingsvalg 
henholder sig til de erfaringer, de gør i deres daglige arbejde (ukontrolleret erfaring). 
 
Lærebogen anfører følgende: Manglende kendskab til sygdommens spontanforløb, 
måleusikkerhed og regression mod gennemsnittet, tilfældighederne spil, bias og 
placeboeffekten. Mindstekravet til en besvarelse er at 3 faktorer er nævnt. Karakteren 
bør øges, hvis det forklares, hvad der ligger i de enkelte begreber og hvis der gives 
eksempler på bias  
 

15. Forklar kort, hvad der forstås ved publikationsbias. 
Publikationsbias betegner det forhold at forsøg, som har givet signifikante resultater 
har større chance for at blive publiceret end forsøg som ikke har givet signifikante 
resultater. Det gælder specielt hvis der er tale om mindre forsøg. For at undgå 
publikationsbias er det nødvendigt at indsamle oplysninger om upublicerede forsøg 
fra forskere og firmaer. 
 

16. Et kontrolleret behandlingsforsøg giver et statistisk signifikant resultat (p < 0,04). 
Hvordan fortolkes denne oplysning? 
 
P-værdien angiver sandsynligheden for at få det fundne resultat eller noget mere 
ekstremt givet at 0-hypotesen er sand. For at tage stilling til om 0-hypotesen skal 
accepteres eller forkastes, må man ud over p-værdien inddrage sin forhåndstiltro til 0-
hypotesen. 
 

17. Hvad forstås ved randomisering og hvorfor er randomisering vigtig i medicinsk 
forskning? 
 
Randomisering er tilfældig fordeling af patienterne på to (eller flere) 
behandlingsgrupper. Randomisering er det vigtigste bias-forebyggende princip i 
medicinsk forskning, idet randomiseringen sikrer at der ikke er systematiske forskelle 
mellem de grupper, der sammenlignes. I forsøg hvor antallet af patienter i grupperne 
er lille kan fordelingen af nogle faktorer være skæv, men jo større patientantallet er jo 
mere vil forskellen mellem grupperne, både hvad angår kendte og ukendte faktorer, 
blive udjævnet. 
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18-20 (patient case) 
 

50-årig mand møder til forundersøgelse efter, at han hos en hudlæge har fået fjernet et 
modermærke lokaliseret til ryggen 5 cm kaudalt for angulus inferioris scapulae dxt. 

 Mikroskopi viste: Malignt melanom SSM (superficielt spredende melanom), level 3, 
tykkelse 1,8 mm uden ulceration. 

  
18. Nævn de vigtigste dele af anamnesen og den kliniske undersøgelse. 

 
Spørge patienten, om der er nogen i familien, som har været behandlet for 
modermærkekræft. Spørge hvilke symptomer patienten har haft fra det fjernede 
modermærke og i hvor lang tid. Spørge til symptomer på fjernspredning såsom 
knuder under huden, hoste, træthed, symptomer fra CNS og mavetarmkanalen. 
Patienten skal tage tøjet af, huden på hele kroppen skal undersøges for at bestemme 
hudtypen med hensyn til følsomhed over for sollys, antal modermærker, type og 
fordelingen af dem med henblik på at finde ud af, om patienten tilhører en population 
med en højere risiko for at udvikle modermærkekræft, og med henblik på at afgøre 
om der er andre modermærker, der bør undersøges nærmere. Afhængig af 
lokalisationen af biopsistedet skal lægen danne sig et overblik over, hvilken lokal 
radikal behandling man eventuelt vil kunne tilbyde patienten. Undersøgelse af 
samtlige lymfeknuderegioner med henblik på eventuelt palpable forstørrede 
lymfeknuder (hals, armhuler og lyskeregioner). 
 

19. Er der behov for yderligere udredning, før behandlingen iværksættes? Hvis ja, hvilke 
undersøgelser? 
 
Hvis der ikke er nogen almensymptomer tydende på metastasering, ordineres 
sentinel lymfeknudebiopsi, røntgen af thorax og de blodprøver, der kræves forud for 
generel anæstesi. 
 

20. Hvilken besked skal patienten have, før vedkommende sendes hjem? 
 
Meddele patienten, at vedkommende har fået fjernet modermærkekræft, og at 
behandlingen kræver indlæggelse på hospitalet. Der skal fjernes mere hud omkring 
arret i ca. 2 cm i alle retninger fra arret og ned til muskelhinde. I de fleste tilfælde er 
der behov for en lokal hudlap til at lukke såret. Der skal yderligere fjernes en 
vogtelymfeknude for at finde ud af, om der er sket spredning af kræften til 
lymfeknuderne. Indlæggelsen varer 4-5 dage. Svar på alle prøver forventes at 
foreligge ca. 1 uge efter operationen; først da kan patienten informeres om resultatet 
af alle undersøgelser, og om behandlingen er afsluttet, eller om der er behov for 
yderligere indgreb. 



 
 
1 Nyrer og lægemidler 

 
1.1 Nævn de 3 mekanismer hvormed lægemidler udskilles renalt 

Svar: 
Lægemidler og/eller deres metabolitter kan udskilles ved glomerulær filtration, aktiv se-
kretion i proksimale tubuli og/eller passiv diffusion over tubulusepithelet. 
 
1.2 Definer et lægemiddels renale clearance.  

Svar:   
Den renale clearance af et lægemiddel defineres som det volumen arterielt blod, der in-
deholder den mængde lægemiddel, som per tidsenhed fjernes ved renal udskillelse. Den 
renale clearance af stoffet X (Clx) udregnes som forholdet mellem urinudskillelses-
hastigheden (Ux*V) og steady state plasmakoncentrationen (Px), dvs. Clx = Ux*V/Px.  
 
 
1.3 Redegør for de fysisk-kemiske egenskaber af lægemidler, der 

betinger deres renale udskillelsesmåde. Angiv eksempler  for hver af 
mekanismerne 

Svar: 
De fleste lægemidler har MW< ca. 20.000 og vil i ikke-proteinbundet form filtreres glo-
merulært [lægemidler med MV > 20.000: dextraner, heparin, proteinhormoner, vækst-
hormon]. Et lægemiddels glomerulære filtration afhænger af graden af proteinbinding, 
idet kun den ubundne fraktion vil filtreres. For warfarin, der er ca. 98 % proteinbundet, 
vil således kun ca. 2 % af koncentrationen i plasma blive udfiltreret. Lithium er et eksem-
pel på et ikke-proteinbundet lægemiddel, som 100 % udskilles ved glomerulær filtration.  
 
Svage syrer (eks.: furosemid, penicillin, probenecid, salicylsyre, thiazider, indometacin) 
og svage baser (eks.: morfin, amilorid) kan udskilles ved aktiv transport i de proksimale 
tubuli. Sekretionshastigheden er uafhængig af proteinbindingsgraden. Transportsyste-
merne for henholdsvis syrer og baser er forskellige men begge non-selektive, således at 
der kan opstå interaktion mellem forskellige lægemidler og mellem lægemidler og endo-
gene substanser, eks.: penicillin og probenecid; [cimetidin og endogent kreatinin].  
 
Lægemidler i overvejende uioniseret, lipofil form vil i høj grad undergå passiv reabsorp-
tion over tubulusepithelet og vil derfor udskilles langsomt (eks.: diazepam). I modsæt-
ning hertil vil lægemidler, der overvejende er i ioniseret form opkoncentreres i tubuli 
(eks.: digoxin, aminoglykosider). For lægemidler, der enten er svage syrer eller svage 
baser, vil ændringer i urinens pH have betydning for forholdet mellem den ionisere-
de/uioniserede form og dermed for ekskretionen.  
 
 



1.4 Angiv med stofeksempler mindst 3 lægemidler, hvor en nedsat 
nyrefunktion vil have betydning for doseringen, samt hvordan dette 
påvirker hhv. mætnings- og vedligeholdelsesdoseringen. 

Svar: 
Digoxin, lithium, vancomycin, gentamycin, tobramycin, atenolol, enalapril. Mætningsdosis 
uændret, vedligeholdelsesdosis nedsættes. [For aminoglykosider: dosisintervaller forlæn-
ges]. 
 
 
1.5 Beskriv den renale elimination af penicillin og angiv med 

stofeksempel hvordan udskillelsen kan hæmmes. 

 
Svar: 
Penicillin (svag syre) udskilles ved aktiv sekretion i de proksimale tubuli. Penicillin er ud-
talt proteinbundet (~80 %), men da sekretionen af den ubundne fraktion er aktiv og sker 
uden ledsagende osmotisk transport af vand forskydes ligevægten med øget dissociation 
af den bundne fraktion. Den aktive tubulære transport medfører næsten fuldstændig eli-
mination af penicillin fra det peritubulære blod, således at den renale clearance for peni-
cillin nærmer sig det renale plasmaflow på ca. 700 ml/min. Da probenecid udskilles via 
det samme transportsystem, kan samtidig administration af dette stof hæmme den rena-
le udskillelse af penicillin. Herved kan opnås en klinisk betydende forlængelse af virk-
ningsvarigheden. 
 
 
1.6 Beskriv med stofeksempler hvordan ændring af urinens pH kan 

anvendes i behandlingen af visse lægemiddelforgiftninger.   

 
Svar: 
For lægemidler, der enten er svage syrer eller svage baser, vil ændringer i urinens pH 
have betydning for forholdet mellem den ioniserede/uioniserede form i tubulusvæsken og 
dermed for graden af reabsorption over tubulusepithelet. Ved lægemiddelforgiftninger 
med acetylsalicylsyre og barbiturater (svage syrer) vil alkalinisering af urinen medføre, at 
en større del af stoffet i tubuli vil være på ioniseret form, hvilket vil nedsætte reabsorp-
tionen. Dette kan opnås med intravenøs infusion af bikarbonat. For basiske lægemidlers 
vedkommende , f.eks. amfetamin, kan anvendes infusion af ammoniumklorid. 
  
1.7 Angiv et eksempel på et antibiotikum som kan medføre nyreskade og 

redegør for hvordan skaden undgås 

Svar: 
Gentamycin og Vancomycin giver hyppigt nyreskader. De undgås i vidt omfang ved at 
holde øje med koncentrationen i blod 



 
 
2 Ændret afføringsmønster 

58-årig patient henvender sig til egen læge med ændret afføringsmønster. Af-

føringen har altid været regelmæssig og af normal konsistens med frekvens x 

1 dagl., men har den sidste måned været skiftevis hård og blød med en fre-

kvens op til 3 x dagl.  

Normal appetit. Intet vægttab.  

2.1 Hvad skal den praktiserende læge spørge om og gøre initialt ?  

Svar 
A. Tidligere kolorektal neoplasi eller endometrie cancer samt om familiær disposition til  
     kolorektal cancer, som er ensbetydende med høj risiko for kolorektal cancer og der-
med 
     henvisning til primært koloskopi. 
B. Blod i afføringen. 
C. Rektaleksploration (kan afsløre 2/3 af de rektale cancere). 
D. Hgb-måling. 
E.  Derudover bør der hos kvinder udføres gynækologisk undersøgelse. 
 
2.2 Hvilke yderligere undersøgelser skal foretages ? 

Svar: 
A. Højrisikopatienter undersøges primært med koloskopi. 
B. Alle andre patienter > 40 år undersøges med sigmoideoskopi. Er denne normal supple-
res med en undersøgelse af afføringen for okkult blod, idet påvist blod er ensbetydende 
med risiko for cancer oralt for rektum. Ved fund af okkult blødning bør der udføres ko-
loskopi efterfølgende.  
     Ved negativ afføringsprøve må man overveje udredning for anden mulig sygdom via 
egen læge.  
     Ved persisterende symptomer og uafklaret diagnose efter 3 måneder udføres ko-
loskopi. 
 

 



2.3 Udredningen viste en malignitetssuspekt tumor med nederste 
begrænsning 16 cm fra analåbningen. Der er taget biopsier og disse viser 
adenokarcinom. Hvilke yderligere undersøgelser skal foretages ? 

 

A.  Ultralyd af hepar m.h.p. metastaser. 
B.  Røntgen af thorax m.h.p. metastaser, alternativt CT-skanning af thorax og øvre ab-
domen. 
 

 

2.4 Udredningen viser, at der ikke er tegn på spredning 
(fjernmetastaser). Hvad skal der herefter foretages med henblik på at 
tilbyde patienten operation? 

 
Svar: 
A. Vurdering af den operative risiko. Hjerteinsufficiens er én af de vigtigste risikofaktorer 
og  vurderes klinisk ved forekomsten af  halsvenestase, ødemer og dyspnø. Ved svært 
øget operativ risiko kan man overveje at afstå med operation med mindre risikoen kan 
reduceres med medicinsk behandling. I øvrige tilfælde tilbydes patienten operation.  
 

 

2.5 Patienten tilbydes operation. Hvilken information skal patienten 
have inden operationen ? 

Svar: 

A.  Risiko for komplikationer (specielt nævnes sårinfektion, kardielle komplikationer og  

      pneumoni). 

B.  Risiko for stomi (skal altid informeres om stomirisiko ved operation for ve.sidige kolon 

cancere og rektum cancere). 

C.  Den forventede anæstesiteknik og regime for smertebehandling, mobilisering og for-

ventet indlæggelsestid, hvis der ikke opstår komplikationer. 

 

2.6 Patienten blev radikalt opereret og mikroskopisvaret viste 
adenocarcinom, Dukes type C. Forklar Dukes stadieinddeling. 

Svar: 

A.  Dukes A = tumor begrænset til tarmvæggen, ingen gennemvækst. 

B.  Dukes B = tumor vokset igennem tunica muscularis, ingen lymfeknudemetastaser. 



C.  Dukes C =  tumor har metastaseret til lymfeknuder. 

D.  Dukes D = fjernmetastaser (lever og/eller lunger). 

 

2.7 Får patientens aktuelle Dukes stadie nogen konsekvens for evt. 
onkologisk efterbehandling ? 

Svar: 
Kolon cancer Dukes C tilbydes rutinemæssigt adjuverende kemoterapi i ca. 6 måneder ef-
ter operationen. Der tilbydes ikke rutinemæssig kemoterapi til Dukes type A, B og D. 
  
2.8 Tumors nedre begrænsing var 16 cm fra analåbningen. Drejer det sig 

definitorisk om en kolon cancer eller en rektum cancer ? 

Svar: 
Kolon cancer, idet rectums længde er defineret til 15 cm fra ydre analåbning. 

 

2.9 Hvis tumors nedre begrænsning var 8 cm fra analåbningen, men med 
samme Dukes klassifikation, ville strategien for onkologisk 
efterbehandling da have været anderledes ? 

Svar: 
Ja, rektum cancer, Dukes C (og faktisk alle Dukes stadier) tilbydes ikke rutinemæssigt       
postoperativ kemoterapi. For rektum cancere kan der dog være tale om præoperativ       
strålebehandling, men ej heller præoperativ kemoterapi. 
 

 



3 Feber og mislyd ved hjertet 

En 60 årig mand henvender sig hos egen læge på grund af vedvarende feber gennem 2 
måneder. Gennem en uge har han været i penicillinbehandling og feberen forsvandt, 
men kom hurtigt igen. Fra barndommen har han været kendt med en mislyd ved hjertet. 
Patienten henvises til sygehus hvor du modtager ham. 
 
3.1 Hvad er din overvejelse og hvad vil du gøre i forbindelse med din 

første gennemgang af patienten? Gør  rede for formålet med hvert 
spørgsmål og hver undersøgelse 

 Svar: 

1. Der skal laves bloddyrkninger – mange – for bakterier 

2. Der skal måles puls og blodtryk – især for at lede efter hypotension og lavt diasto-

lisk blodtryk som tegn på aortainsufficiens 

3. Der skal undersøges for anæmi, elektrolytforstyrrelser – endokardit giver ofte no-

gen anæmi – nyrefunktionen kan påvirkes 

4. Der skal tages leukocytter og dif-tælling samt C-reaktivt protein – for at se på tegn 

på bakteriel infektion 

5. Der skal spørges til åndenød, synkober, brystsmerter – tegn på klapsygdom (hjer-

teinsufficiens ved flere klapsygdomme, synkober og brystsmerter ved aortasteno-

se) 

6. Den objektive undersøgelse skal inkludere stetoskopi af hjerte og lunger og huden 

skal undersøges for tegn på bakterielle embolier 

 

3.2 Hvilke parakliniske undersøgelser udover blodprøver vil du bestille? 
– og hvad vil du lede efter? 

Svar: 

Røntgen af thorax – især for at lede efter tegn på hjerteinsufficiens 

Ekkokardiografi, evt. suppleret med transesophageal ekkokardiografi – for at lede efter 

tegn på klapsygdom, klapdestruktion og ekskresencer som tegn på endokardit. 



3.3 Patienten er monitoreret med kontinuerlig EKG overvågning og du 
bliver tilkaldt for at hjælpe personalet med at vurdere følgende EKG fra 
overvågningen. Der er 2 afledninger. Hvad viser dette EKG?  EKG er 
optaget med 25 mm/s – men vises lidt formindsket – 2 tydelige tern er 1 
cm. 

 

 

Svar: 

3. grads AV-blok med nodal eskapaderytme (erstatningsrytme) 

 

3.4 Hvis du for en tid alene tænker over dit EKG-fund, hvilke 
komplikationer kan det give anledning til? 

Svar: 

Et 3. grads AV blok kan give anledning til hjerteinsufficiens som følge af bradykardi samt 

synkober og hjertestop ved lange perioder med asystoli. Det vigtigste er at få synko-

ber/hjertestop med. 

 

3.5 Hvis en af disse komplikationer indtræder kortvarigt, hvilke 
forholdsregler vil du foretage? 

Svar: 

Svaret skal indeholde behandling med en ekstern pacemaker. Det er fint hvis man både 

omtaler ekstern pacing med elektroder på bryster og en transvenøs elektrode til hjertet, 

men det er OK hvis bare en af delene er omtalt. Derudover vil det være godt om mulig-

heden for isoprenalinbehandling omtales – den kan anvendes i længere tid i nogle tilfæl-

de og hvor de andre muligheder ikke umiddelbart kan gennemføres. 

3.6 Efterfølgende udvikler patienten i løbet af et par timer svær åndenød 
i hvile. Hvad bør din umiddelbare undersøgelse fokusere på? 

Svar: Patienten skal undersøges for hjerteinsufficiens med stetoskopi af lunger, evt. rønt-
gen af thorax. Der skal måles puls og blodtryk og det skal sikres med blodprøver og vur-



dering af diurese af nyrerne fungerer. Det er godt, men ikke nødvendigt at man også 
overvejer pneumoni og lungeemboli. 
 
3.7 Hvilken behandling vil du umiddelbart foretage – for den mest 

sandsynlige mulighed? 

Svar: 
Det mest optimale er at kombinere behandling med nitrat (nitroglycerin eller andet nitrat) 
samt intravenøst diuretikum. Det er OK hvis det blot er diuretika som omtales. 
 
3.8 Den mislyd patienten kom med oprindeligt viser sig fra gamle papirer 

at være en bikuspid aortaklap. På baggrund af dine umiddelbare fund og 
de komplikationer du har observeret – Hvad tror du patienten fejler, og 
hvilke undersøgelser håber du kan udbygge diagnosen? 

Svar: 
Patienten har en aortaendokardit og diagnosen kan udbygges med transthora-
cal/transesophageal ekkokardiografi som viser klapdestruktion, ekskresencer og evt. 
abscess i septum. 
 
3.9 Før du når at iværksætte yderligere behandling udvikler patienten en 

hemiparese. Du foretager en CT-scanning som viser en intracerebral 
blødning. Hvordan tror du den er opstået? 

Svar: 
Det mest korrekte svar er ruptur af et mykotisk aneurisme. I alt fald bør studenten have 
med at det drejer sig om bakteriel emboli.  Andre muligheder må gerne nævnes, men 
tæller hverken fra eller til. 



4 Korte spørgsmål 

 
 
4.1 Angiv inddeling af hernia hiatus esophagi, samt hvilke kriterier der 

skal være opfyldt for de to typer hiatus-hernier 

 
Svar: glidehernie (cardia i thorax), para-oesophagealt hernie (cardia i abdomen) 
 
4.2 Cancer esophagi  

a. Angiv hovedsymptomet samt hvordan diagnosen stilles 

Svar: hovedsymptomet er dysfagi og diagnosen stilles ved endoskopi med biopsi 
 
b. hvilken histologisk undertype er der typisk tale om 
svar: planocellulært carcinom 
 
4.3 Hvad kaldes en rift i mucosa på overgangen mellem oesophagus og 

ventrikel, typisk opstået i forbindelse med kraftige opkastninger?  

Svar: Mallory-Weiss-læsion 
 
4.4 Nævn 4 komplikationer til diverticulitis coli sigmoidei 

 
Svar: perforation, stenose, absces, fistel 
 
 
4.5 Nævn 3 tegn på inkarcereret ingvinalhernie 

 
Svar: irreponibelt, smerter, evt. ileus, ømhed, spændt, misfarvning 
 
4.6 Redegør kort for principperne for meta-analyser 

Svar: Metanalyser har til formål at skabe klarhed over alle de randomiserede forsøg, der 
foreligger om en given behandling. De baseres på en på forhånd udarbejdet protokol. 
Når materialet er indsamlet foretages en samlet statistisk vurdering af resultaterne fra al-
le de indgåede forsøg. 
 
4.7 Forklar kort, hvad der forstås ved publikationsbias. 

Svar: Publikationsbias betegner det forhold at forsøg, som har givet signifikante resulta-
ter har større chance for at blive publiceret end forsøg som ikke har givet signifikante re-
sultater. Det gælder specielt hvis der er tale om mindre forsøg. For at undgå publika-



tionsbias er det nødvendigt at indsamle oplysninger om upublicerede forsøg fra forskere 
og firmaer. 
 
 
4.8 Egen læge stiller diagnosen cystitis hos en kvindelig patient. 

        a. Angiv 2 symptomer på cystitis 

4.9 b. Angiv hvilken bakterie der hyppigst er årsag til cystitis  

4.10 c. Diskuter om resistensbestemmelse er nødvendig 

4.11 d. Angiv hvor længe du vil behandle patienten med antibiotika. 

4.12 e. Diskuter kort hvorfor man anvender kvantitativ urindyrkning i det 
mikrobiologiske laboratorium 

Svar: 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
a. Dysuri og pollakisuri  
b. E. coli 
c. Ja, 30% af stammerne er resistente over for sulfa, ampicillin og ciprofloxacin. Hvis den 
studerende kommer med en forklaring om, at man kan anvende selexid (evt. sulfa) og så 
se om det hjælper, så er der mikrobiologer, der mener, det er OK. 
d. 3 dage 
e. Hvis der er > ca. 104/ml urin tyder det på urinvejsinfektion (gamle undersøgelser viser 
dette), hvis der er mindre tyder det på forurening. Hvis der er mindre end 10.3 i renkultur 
og patienten har symptomer tillægger nogen mikrobiologer det betydning. 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
a. Hvis det fremhæves at almentilstanden er upåvirket 
b. Hvis nogen nævner at S. epidermis og S. saprofyticus kan give urinvejsinfektion hos 
visse patientgrupper eller nævner proteus hos indlagte 
 Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
a. Feber og påvirket almentilstand 
b. Pneumokokker 
d. Engangsbehandling 
 
 
4.13 Angiv 2 ting du vil anbefale en yngre kvinde der har tilbagevendende 

postcoital urinvejsinfektion  

Svar: 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
At lade vandet postcoitalt inden for 15 min og tage en enkelt dosis antibiotika postcoitalt 
evt. vejledt af den sidste resistensundersøgelse 
 
 



4.14 34-årig kvinde henvender sig til sin praktiserende læge. Hun er 
gravid i 14. uge og har en uge forinden haft en mindre pletblødning. Hun 
har det sidste halve år arbejdet som rengøringsassistent i et stort 
supermarked. Det har drejet sig om natarbejde 40 timer om ugen. Pt. har 
alene stået for rengøring i butikscenterets bistro, de tilhørende 3 
køkkener, et informationskontor, en personalekantine og nogle 
kontorlokaler. I løbet af arbejdsnatten haft en pause på 20 min. Under 
rengøringsarbejdet har der været løft af spande, der har vejet omkring 12 
kg i en samlet mængde på ca. 500 kg. Endvidere løft af affaldssække, der 
har vejet fra 10 til 40 kg i en mængde på ca. 600 kg.  
 
        a. Angiv 3 påvirkninger i kvindens arbejdsmiljø, der kan udgøre en    
risiko for hendes graviditetsforløb 

4.15 b. Angiv hvilken graviditetskomplikation, som kvinden vil have øget 
risiko for 

4.16 c. Angiv hvordan du vil agere i dette tilfælde 

 
Svar 
 
Skal med: 
a. Løft af tunge byrder, stående/gående arbejde uden tilstrækkelige pauser. 
 
b. Sen abort eller for tidlig fødsel 
 
c. Søge at få kvinden omplaceret til dagarbejde, hvor der er mulighed for passende hvile 
pauser og ingen tunge løft. Hvis dette ikke kan lade sig gøre bør kviden fraværsmeldes i 
følge Dagpengeloven § 12 stk. 2. At skive hun skal sygemeldes er forkert. 
 
Supplerende:  
At natarbejde mistænkes for at udgøre en risiko. 
Hvis den studerende nævner nogle af nedenstående forhold er det en rigtig god besva-
relse. 
Den samlede daglige løftemængde bør ikke overstige 1.000 kg på en arbejdsdag, og løf-
tene bør fordeles over hele dagen. Fra begyndelsen af sjette-syvende graviditetsmåned 
bør enkelløft og den samlede løftemængde reduceres til omkring det halve, dvs. 6 kg for 
enkeltløft og en samlet løftemængde på maksimalt 500 kg. 
Uanset byrdens vægt bør der altid sikres optimale løfteforhold. Ved optimale forhold for-
stås:  

• At løftet foregår midt foran kroppen  

• At løftet foregår mellem midtlår- og albuehøjde  

• At byrden er beregnet til håndtering  



• At fodfæstet er stabilt. 

 
 
 
4.17 Kronisk myeloproliferative sygdomme  

a.Nævn de fire vigtigste undertyper: 

        Svar:     Polycytæmia vera 
 Essentiel trombocytose 
 Myelofibrose 
                     Kronisk myeloid leukæmi 
b.Hvilke undersøgerlser af knoglemarven er nødvendige for at stille diagnosen 
 
svar: histologisk undersøgelse, kromosomundersøgelse/PCR (t(9;22) ved CML; Jak2 mu-
tationer ved de øvrigeundertyper)  
 
 
4.18 Angiv mindst 3 årsager til anæmi ved malignt lymfom: 

 Svar:  1) marvinfiltration 
  2) anæmi ved kronisk sygdom 
  3) Autoimmun hæmolytisk anæmi 
  4) Blødningsanæmi 
  5) Hypersplenisme  
  6) Erythrofagocytose 
 
4.19 Røntgenbilledet af cranium viser karakteristiske forandringer, som  

indgår i diagnosekriterierne for en blodsygdom. 

 

   
 

a. Hvad kaldes forandringerne?  
Svar: osteolytiske foci 
b. Angiv blodsygdommen:  
Svar: myelomatose  
c. Hvad kendetegner sygdommen histologisk? 
Svar: infiltrater af maligne (atypiske) plasmaceller, klonale med monoty-
pisk  ekspression af lette kæder 

 
 

 



4.20 Levercirrhose 

a. hvad er definitionen på levercirrhose 
svar: diffus leversygdom, ophævet normal arkitektur, fibrose, regenerations 
noduli 
b. man skelner makroskopisk mellem 2 undertyper, hvilke ? 
svar: makronodulær, mikronodulær 
c. nævn de hyppigste årsager til levercirrhose 
svar: alkohol hepatitis B, C 
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1 Hovedopgave - Epidemiologi og 
videnskabsteori 

Delspørgsmål 1-6: Hjerteepidemiologi 
Delspørgsmål 7-9: Screening og forebyggelse 
 

1.1 Beskriv hvordan dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme har 

ændret sig de seneste 100 år i Danmark og andre vestlige 

lande, og nævn hvad man overordnet kalder ændringer i en 

befolknings sygdomsmønster. 

Essentielt/skal med:  
Hjerte-kar-dødeligheden steg op til 1960-70’erne, og er siden faldet 
markant.  
Man taler om epidemiologisk transition. 

1.2 Hvad er baggrunden for de seneste års ændring i hjerte-kar-

dødeligheden? 

Essentielt/skal med:  
Faldet i dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme de seneste 30 år skyldes både et 
fald i incidensen af hjerte-kar-sygdom, og et fald i case-fatality. Faldet i 
incidensen skyldes et fald i rygning, blodtryk og cholesterol og andre 
risikofaktorer, mens faldet i case-fatality skyldes bedre behandling. 
 
Supplerende svar:  
Monica-studiet (som er brugt i en øvelse) viste, at 2/3 af faldet i mortalitet 
skyldtes fald i incidens, og 1/3 skyldes fald i case-fatality 

1.3 Beskriv et epidemiologisk værktøj til vurdering af risiko for 

død af hjertekarsygdom. Angiv herunder hvad det 

prædikterer.  

Essentielt/skal med:  
Data fra store europæiske kohortestudier har gjort det muligt at udvikle et 
værktøj – et risiko-skema - til vurdering af tilsyneladende raske personers 
absolutte risiko for død af hjertekarsygdom indenfor 10 år. Skemaet 
bygger på oplysninger om køn og alder, samt de modificerbare variable: 
rygestatus, blodtryk og total kolesterol. På baggrund af disse variable kan 
man bestemme patientens absolutte risiko, angivet som procent for at dø af 
hjerte-kar-sygdom indenfor ti år. 
 
Supplerende svar:  
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Værktøjet kaldes kaldes SCORE (et skema) eller HeartScore (elektronisk). Der er 
udarbejdet skema til både høj- og lav-risiko-lande. Man kan også fremskrive 
risikoen, i.e. beregne risikoen når pt bliver 60, hvis øvrige data er uændrende. 
Og man kan beregne hvor meget risikoen reduceres hvis pt fx ophører med at 
ryge. 
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1.4 Diskuter mulige svagheder ved dette værktøj. 

Intermediært/skal med:  
En række væsentlige risikofaktorer er ikke med: fysisk aktivitet, overvægt, 
kost, diabetes, evt alkohol. Desuden er data baseret på cohorte-studier 
gennemført for adskillige år siden, og ikke nødvendigvis længere gældende.  
 
Supplerende svar: Nogle af disse øvrige risikofaktorer som delvist er medieret 
via fx systolisk blodtryk og kolesterol, og dog således forklaret. 

1.5 Redegør for hvad formål med screening er, og hvilke 

omstændigheder der skal være til stede før screening kan 

overvejes. 

Essentielt/skal med: 
Screening defineres som en undersøgelse af tilsyneladende raske mennesker 
mhp identifikation af de med en given sygdom. Hvis screeningsundersøgelsen er 
positiv, vil man fortsætte med diagnostiske undersøgelse som så enten be- eller 
afkræfter at pt har sygdommen. Screening bør kun anvendes, hvis sygdommen 
er betydningsfuld, hvis diagnostik og behandling er tilgængelig, og hvis 
screeningen er sikker, skånsom, valid. 
Diagnostiske undersøgelser som anvendes, i modsætning til screening, blandt 
personer mistænkt for en given sygdom – evt mistænkt pgra en positiv 
screeningtest. 
Supplerende: 
I modsætning til prædiktion af risiko for død af hjerte-kar-sygdom, så er formålet 
med screening at identificere personer som allerede har en given sygdom. 

1.6 Redegør for hvilke mål der bruges til at vurdere en screening 

test. 

Essentielt/skal med: 
Sensitivitet, specificitet og prædiktiv værdie (positiv og negativ). Sensitivitet er et 
mål for hvor stor en andel af syge testen finder (a/(a+c)), mens specificitet er et 
mål for hvor stor en andel af raske der bliver fundet af testen (d/(b+d)). Den 
positive prædiktive værdi (PPV) angiver, hvor stor en andel af ptt med en positiv 
screenings-test som har sygdommen (a/(a+b)).  

 Syge Raske  
+ a b a+b  
- c d c+d 

 
Test 

 a+c b+d  
Supplerende svar: 
Selv en test med høj sensitivitet og specificitet har lav PPV, hvis prævalensen af 
sygdommen er lav. 
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1.7 Redegør for hvad lead-time bias er. 

Supplerende/skal med: 
Lead-time bias er den fejlagtige konklusion, at screeningen forlænger 
overlevelsen med x år, blot fordi screeningen fører til at sygdommen 
diagnosticeres x år tidligere. 
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2 Hovedopgave - Gastrointestinal blødning 

 
Case 
46-årig mand henvender sig på skadestuen efter at have kastet blod op.  
Han har indenfor den sidste tid haft et stort alkoholforbrug. Nu har han været til 
middag hos en ven. Efter nogle timers festen med mad og rigeligt med 
alkoholiske drikke får han kvalme og må opsøge toilettet, hvor han kaster hele 
middagen op og senere kaster han frisk blod op (indtil flere kopfulde). Han føler 
sig mat og svimmel.  
 
Objektivt 
Påvirket med kold og fugtig pande. 
BT 110/80 mm. Hg. Puls 95. 
Abdomen: blødt og uømt. 
Exploratio rectalis: ingen tumores, normalfarvede faeces.  
 

2.1 Hvad vil din initiale undersøgelse og behandling være?  

 
Skal med:  
Sonde til sug.  
I.v. adgang, ophængning af 1000 ml. saltvand. 
Ved større blødning evt. CVK og observation på intensivafdeling.  
Blodprøver: Blodtype/forlig, Hb., trombocytter og koagulationsfaktorer. 
 

2.2 Hvad tror du den sandsynligste årsag til blødningen er hos 

denne patient?  

 
Skal med: Mallory-Weiss blødning. Rift i distale oesophagus pga. eksplosive 
opkastninger. Typisk er, at de første opkastninger er ublodige. 

2.3 Hvad er den hurtigste måde i en akut blødningssituation, at 

forbedre koagulationsevnen hos en patient, der er i 

antikoagulationsbehandling med et dikumarolpræparat? 

 
Skal med: Intravenøst K-vitamin. 

2.4 Hvordan vil du viderebehandle og undersøge ovenstående 

patient? 

Skal med: Ved pågående blødning gives transfusio sanguinis og patienten tages 
hurtigt til øvre endoskopi (oesophagogastroduodenoskopi). Stilner blødningen af, 
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kan gastroskopi udsættes til senere (næste morgen). 
 

2.5 Nævn de hyppigste årsager til øvre gastrointestinal blødning  

Skal med:  
(Der skal ikke lægges vægt på procentsatserne) 
Ulcus 50 % 
Gastrit 20 % 
Oesophagusvaricer 10 % 
Mallory-Weiss læsion 7 % 
Oesophagitis 6 % 
Neoplasmer 3 % 
 
Gode supplerende emner:  
Andet 4 % 
(f.eks. angiodysplasi eller aortoduodenal fistel).    
 

2.6 Nævn 3 sygdomme i ventriklen, som kan være årsag til øvre 

gastrointestinal blødning og beskriv de typiske 

makroskopiske forandringer 

 
Skal med:  
Akut (hæmorragisk) gastritis: slimhinden rød (injiceret) med/uden små 
overfladiske ulcerationer/erosioner.  
Ulcus: typisk 1-2 cm., glatrandet, konvergerende slimhindefolder, bundet dækket 
af fibrinøst materiale (hyppigst i antrum eller langs lille kurvatur).  
Cancer: ofte uregelmæssige, ulcererede eller polypøse tumorer, sjældnere diffust 
infiltrerende (linitis plastica). 

2.7 Forklar begreberne hæmatemese, melaena og hæmotoeksi. 

Skal med:  
Hæmatemese = blodig opkastning, som kan være frisk, rød eller 
sort ”kaffegrums” hæmatin.  
Melaena = sort, tjærefarvet, tynd, karakteristisk lugtende afføring. Tyder på øvre 
blødning.  
Hæmatokesi = større, friskrød blødning per rectum. Tyder på nedre blødning.  
 

2.8 Hvordan behandles gastrointestinal blødning? 

Skal med:  
Endoskopisk:: 1.  sclerosering (aetoxysklerol) 
 2.  injektion med adrenalin/saltvand 
 3.  Varmebehandling, el-koagulation, heaterprobe 
      eller laser 
 4.  polypfjernelse 
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 5.  banding, elastikbehandling 
 
Ved ulcusblødning skal der anvendes såvel injektionsbehandling som 
varmebehandling, eller er re-blødningsrisikoen forøget.  
Adjuverende medicinsk behandling med Glypressin ved oesophagusvaricer. 
Cyklokapron ved ulcusblødning.  
Sengstakensonde ved oesophagusvaricer. 
PPI ved ulcus + antibiotika (helicobacter). 
Seponere ulcerogen medicin. 

2.9 Hvad forstås ved blødningstigmata ved ulcusblødning – og 

hvilken betydning har disse? 

Skal med:  
Sprøjtende arterie, re-blødningsrisiko 50 % 
Synligt kar (sentinel clot) 25 % 
Fibrindækket ulcusbund 10 % 
 

2.10 Nævn 3 alkohol-inducerede leversygdomme – beskriv for 

hver af dem det histologiske billede og angiv om 

forandringerne er reversible eller irreversible. 

Skal med:  
Steatose: ophobning af fedtvakuoler i hepatocytterne, ofte mest udtalt i zone 3; 
fuld reversibel 
Statohepatitis: steatose, levercellenekrose/degeneration med ballooning og 
Mallery legemer, pericellulær fibrose, inflammation med lymfocytter og 
granulocytter, starter i zone 3; kan være reversibel eller hele op med fibrose 
omkring centralvenerne (medfører portal hypertension.  
Cirrhose: ophævet arkitektur, fibrose, regenerationsnoduli; irreversibel.  
 

2.11 Nævn 5 cirrosestigmata 

Skal med:  
Spider naevi 
Palmart erythem 
Caput Medusae 
Urglasnegle 
Ascites 

2.12 Nævn 5 årsager til nedre gastrointestinal blødning  

Skal med:  
Neoplasmer inkl. polypper 
Divertikler 
Angiodysplasier 
Hæmorider 
Colitis ulcerosa 
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Iskæmisk colitis, stråleproktit 
Ulcus recti, Mechels divertikel 
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3 Hovedspørgsmål - Atrieflimren 

 

3.1 Nævn de 2 vigtigste elektrokardiografiske karkatertræk ved 

atrieflimren, samt eventuelle andre ekg-fund  

Essentielt: 
1. Helt uregelmæssig QRS-rytme (arrhythmia perpetua). 
2. Mange P-takker eller flimmerlinie. 
Gode supplerende emner:  
1. Hypertrofi, belastning.  
2. Iskæmi, tidligere AMI, Q-takker.  
3. Helt normale komplekser. 

3.2 Nævn 5 tilgrundliggende årsager til atrieflimren  

Essentielt  
1. Hypertensio arterialis. 
2. Iskæmisk hjertesygdom. 
3. Hjerteklapsygdom, især mitralklapsygdomme. 
4. Hjerteinsufficiens. 
5. Thyreotoksikose. 
Gode supplerende emner:  
1. Cor pulmonale. 
2. "Lone atrial fibrillation" 

3.3 Nævn nogle hyppigt forekommende udløsende årsager til 

atrieflimren  

Essentielt 
1. Myokardiel iskæmi. 
2. Febrile sygdomme. 
Gode supplerende emner:  
1. Operationer, f.eks. by-pass kirurgi. 
2. Fysisk aktivitet. 
3. Større alkoholindtagelse. 

3.4 Angiv en forløbsklassifikation af atrieflimren i tre kategorier. 

Hvad står de for?  

Essentielt 
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1. Paroxystisk (anfaldsvis) atrieflimren. 
2. Persisterende atrieflimren. Kan bringes til ophør f.eks. ved medicinsk 
behandling eller DC-konvertering. 
3. Permanent atrieflimren. 

3.5 Hvilke kliniske symptomer kan opstå ved et anfald af 

atrieflimren?   

Essentielt 
1. Akut dyspnø, eventuel akut venstresidig hjertesvigt-lungeødem. 
2. Angina pectoris. 
3. Svimmelhed, synkope. 
4. Palpitationer, følelsen af uregelmæssig eller utilstrækkelig hjertebanken. 
Gode supplerende emner:  
1. Kan også være helt asymptomatiske. 

3.6 Beskriv nogle anatomiske, hæmodynamiske og 

elektrofysiologiske forhold der kan fremme opståelse og 

vedligeholdelse af atrieflimren?  

Intet er essentielt, alt supplerende:  
1. Anatomi: Dilateret venstre atrium med øget fibrose og fiberspredning i 
atriemuskulaturen. 
2. Hæmodynamik: Forøget tryk i venstre atrium, ofte som følge af 
mitralklapsinsufficiens  
eller forøget fyldningstryk i venstre ventrikel. 
3. Elektrofysiologi: Atriale ekstrasystoler udgående fra den nederste del af 
pulmonalvenerne ved deres indmunding i venstre atrium. Ekstrasystolerne kan 
udløse og vedligeholde elektriske cirkeldannelser, såkaldt re-entry fænomener, i 
atriemuskulaturen. 

3.7 Komplikationer til atrieflimren og deres årsag 

Essentielt 
1. Embolier, især cerebrale pga. trombedannelse i venstre atrium. 
2. Takykardiudløst hjerteinsufficiens. 
3. Synkoper pga. BT-fald ved anfald af hurtig ventrikelrytme. 
4. Myokardiel iskæmi pga. BT-fald og pga. takykardibetinget forøget iltbehov i 
myokardiet. 

3.8 Nævn nogle vigtige behandlingsprincipper ved atrieflimren -  

Essentielt 
1. AK-behandling til forebyggelse af trombedannelse og emboliforekomst. 
2. Rytmebehandling: Tilvejebringelse af normal hjerterytme. Det kan ske med 
medicin (medicinsk konvertering) eller ved elektrokonvertering. 
3. Frekvens behandling: Medicinsk behandling, der ved at hæmme den 
atrioventrikulære overledning hæmmer ventrikelfrekvensen. 
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Gode supplerende emner:  
1. Forebyggelse af recidiv af atrieflimren, når normal rytme er tilvejebragt. Det 
kan foregå ved medicin eller ved radiofrekvensablation. 

3.9 Nævn nogle vigtige lægemidler til behandling af atrieflimren 

og dens komplikationer  

Essentielt 
1. Warfarin (Marcoumar, lavmolekylær Heparin). 
2. Calciumantagonister (Verapamil) og betablokkere. 
3. Digoxin.  
Gode supplerende emner:  
1. Type 1 antiarytmika (Propafenon, Flecainid). Type 3 antiarytmika (Amiodaron, 
Sotalol)  
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4 KORTE SPØRGSMÅL 
 

4.1 Beskriv lokalanalgetikas kemiske struktur og angiv med 

stofeksempler hvordan de på basis heraf klassificeres. 

 
Skal med: Lokalanalgetika er svage, organiske baser med pKa omkring 8. De 
fleste lokalanalgetika består af tre dele: en lipofil, aromatisk gruppe, en hydrofil 
aminogruppe og en intermediærkæde, som enten danner en ester eller en amid. 
Lokalanalgetika klassificeres på basis af intermediærkædens struktur, d.v.s. i 
amidtyper (lidokain og bupivakain) og estertyper (kokain). 
Gode supplerende emner: Andre eksempler på amid-lokalanalgetika 
(prilokain, mepivakain) og ester-lokalanalgetika (benzokain). At virkningen af 
lokalanalgetika er pH-afhængig med størst virkning ved basisk pH (når den 
ioniserede fraktion er lav).  
Hvad der ikke må stå: At lokalanalgetika klassificeres på anden vis, f.eks. på 
baggrund af virkningsvarighed. 
 
 

4.2 Redegør for risikoen for arbejdsmæssig udsættelse for asbest

Skal med: Sygdommene malignt pleuralt mesoteliom, pleurale plaques, 
asbestose og lunge kræft. 
At selv beskeden udsættelse øger risikoen for mesoteliom op til 30-40 år efter 
udsættelsen, medens udvikling af asbestose og lungekræft kræver 
længerevarende og større udsættelse for asbest fibre. Længerevarende 
udsættelse øger risikoen for pleurale plaques. 
Gode supplerende emner: At asbest også øger risikoen for benign pleural 
fortykkelse, benign pleural væskeansamling 
At længerevarende og større udsættelse svarer til 25-fiber år (25 års daglig 
udsættelse for 1 fiber/cm3). 
At pleurale plaques er godartede.  
Asbest udsættelse øger også risikoen for strubekræft og malignt periotenealt 
mesoteliom.  
Risikoen for lungekræft øges betydeligt (multiplikativt) ved tobaksrygning. 
Malignt Mesoteliom er i dag den hyppigste asbestbetingede lidelse og asbest er 
den eneste kendte årsag til denne lidelse.  
Udsættelse for asbest i Danmark i har typisk været på skibsværfter, 
eternitfabrikken i Ålborg (asbestcement), i isoleringsbranchen, ved skæring i 
eternit plader fra før 1987, idet det blev forbudt at anvende asbest i Danmark 
efter 1987 og ved renovering hvor gamle asbestprodukter er fjernet. 
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Hvad der ikke må stå: At man kan få asbestose eller lungekræft efter kortvarige 
eller lave udsættelser. At tobaksrygning øger risikoen for malignt mesoteliom. 
 
 

4.3 Nævn de vigtigste symptomer på intoksikation med 

lokalanalgetika og angiv principperne for behandlingen. 

Skal med: CNS: ufrivillige muskelkontraktioner, hørelseshallucinationer, 
kramper, bevidstløshed. Kardiovaskulært: bradykardi, arytmier, blodtryksfald, 
kredsløbssvigt. Behandling: Sympatomimetika (f.eks. dopamin eller dobutamin), 
atropin, benzodiazepin (diazepam eller midazolam, alternativt tiomebumal eller 
mebumal), hyperventilation og alkalisering med infusion af natriumbikarbonat. 
Gode supplerende emner: Forgiftninger viser sig som et kontinuum af 
ovenstående symptomer og ses næsten udenlukkende efter systemisk indgift af 
bupivakain. Behandling af forgiftning er symptomatisk, der findes ikke antidoter. 
Hvad der ikke må stå: At forgiftning kan behandles med en specifik antidot, 
f.eks. naloxon eller flumazenil.  
 
 

4.4 Redegør kort for fordele og ulemper ved anvendelse af 

propofol som intravenøst anæstesimiddel. 

Skal med: Propofol er i dag et af de mest anvendte intravenøse anæstesimidler. 
Fordelene omfatter en kort induktionstid (< 1 min), hurtig opvågning ved 
seponering, færre ’tømmermænd’ i forhold til andre anæstetika og, sidst men 
ikke mindst, stort set ingen postoperativ kvalme. I modsætning til thiopental kan 
propofol anvendes som kontinuerlig infusion. Ulemperne er negativ inotrop 
virkning og (ved høje doser) udtalt vasodilatation.  
Gode supplerende emner: Ulemperne omfatter smerte ved injektionsstedet 
(kan pallieres effektivt ved forudgående injektion af lille dosis lidokain). Velegnet 
til ambulant kirurgi. 
Hvad der ikke må stå: At den korte virkningstid skyldes redistribution. 
 
 

4.5 Efter en intravenøs bolusinjektion af tiopentan eller propofol 

indtræder hurtigt (inden for ét minut) anæstesi, som varer 

få minutter. Redegør kort for de to anæstesimidlers 

farmakokinetiske forhold, som kan forklare dette. 

Skal med: Tiopentan er et barbiturat med høj fedtopløselighed. P.gr.a. hjernens 
store blodgennemstrømning opnås anæstetiske koncentrationer ved første 
gennemløb. Den efterfølgende redistribution til andre væv (muskler, fedtvæv) 
medfører hurtigt faldende koncentrationer i hjernen. Den korte virkningsvarighed 
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skyldes derfor redistribution. Tiopentan metaboliseres overvejende i leveren og 
har i forhold til propofol en lang halveringtid på 4-5 timer. Propofol passerer 
umiddelbart blod-hjernebarrieren og udviser samme induktionstid som tiopentan. 
Propofol metaboliseres (overvejende) i leveren og har i forhold til tiopentan en ti 
gange kortere halveringstid. Den korte virkningsvarighed skyldes derfor en hurtig 
metabolisering. 
Gode supplerende emner: Efterfølgende redistribution af tiopentan sker 
hurtigt til andre velperfunderede væv (lever, nyrer, muskler) mens redistribution 
til fedtvæv indtræder langsommere p.gr.a. den lavere perfusion. Dog betyder 
den høje fedtopløselighed af tiopentan at det akkumuleres i fedtvæv og derfor 
kun langsomt metaboliseres. Dette forårsager den udtalte ’hangover’-virkning. 
Ved gentagne injektioner ses af samme grund akkumulering i fedtvæv og øgning 
af cirkulerende mængde. Derfor kan tiopentan i modsætning til propofol ikke 
indgives som kontinuerlig infusion 
Hvad der ikke må stå: At begge anæstemidler har kort halveringstid 
 
 

4.6 Nævn de tre vigstigste komponenter i en generel anæstesi og 

foreslå en kombination af intravenøse anæstetika, som ville 

sikre dette hos en kirurgisk patient. 

Skal med: Søvn, smertefrihed, relaksation og amnesi. Patienten kan tilbydes en 
universel anæstesi med intravenøse anæstesimidler. Induktion: Tiopentan; 
analgesi og søvn: Fentanyl eller remifentanil i kombination med propofol; 
relaksation: Vecuronium eller atracurium.  
Gode supplerende emner: Ofte gives relativt store mætningsdoser fentanyl 
ved begyndelsen af anæstesien, som herefter løbende suppleres. Alternativt kan 
anvendes kontinuerlig infusion af sufentanyl eller remifentanil i kombination med 
propofol. Sidstnævnte anæstesiform har fundet stor udbredelse. 
Hvad der ikke må stå: At tiopental kan anvendes som kontinuerlig infusion. 
 
 

4.7 Angiv sammenhængen mellem gasanæstetikas opløselighed i 

forhold til induktionstid og MAC-værdi. 

Skal med: Induktionstiden for gasanæstetika afhænger af blod-
gasopløseligheden, således at gasser med en lav opløselighed har kort anslagstid 
(eks.: N2O, sevofluran), mens gasser med høj opløselighed i blod har en relativ 
lang anslagstid (eks.: halotan). Potensen af gasanæstetika angives som MAC 
(minimale alveolære koncentration i %). MAC-værdien er omvendt proportionel 
med lipidopløseligheden. D.v.s., at jo større lipidopløseligheden er, jo højere er 
potensen af den givne anæstesigas. 
Gode supplerende emner: Æter er en anæstesigas med en meget høj blod-
gasopløselighedskoefficient og dermed en lang anslagstid. N2O kan ikke alene 
anvendes til kirurgisk anæstesi da MAC-værdien er over 100 (kræver hyperbare 
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omstændigheder). Gasanæstetika med lave MAC-værdier og høj 
lipidopløselighed (halotan) akkumulerer i fedtvæv og har dermed en længere 
udvaskningsfase end gasanæstetika med lidt højere MAC-værdier (desfluran, 
sevofluran) 
Hvad der ikke må stå: At høj blod-gasopløselighed medfører kort induktionstid 
og/eller at lipidopløseligheden har betydning for induktionstiden. 
 
 
 

4.8 Nævn (mindst) fire blodprøver, der sammen kan påvise 

knoglemarvssygdom. 

Skal med: Fire af nedenstående skal med 
x B-Hæmoglobin 
x B-Leukocytter, total 
x B-Leukocytfraktioner 
x B-Thrombocytter 
x B-Retikulocytter 

Gode supplerende emner:  
x Knoglemarvsbiopsi 

Hvad der ikke må stå:  
x P-Basisk fosfatase 
x P-Ionineret calcium/total calcium 
x P-Parathyroidea hormon 
x P-Fosfat 

 

4.9 Hvilke blodprøver bruges til at skelne mellem 

jernmangelanæmi og anæmi ved kronisk sygdom. 

Skal med: P-Ferritin 
Gode supplerende emner:  

x B-MCV 
x B-MCHC 
x P-Tranferrin 
x P-Transferrin receptor 
x B-Hæmoglobin 

Hvad der ikke må stå:  
x P-Jern 
x B-Retikulocytter 

 

4.10 Hvilke(n) blodprøve(r) er de(n) optimale til at vurdere 

leverens syntese-kapacitet 

Skal med: P-Koagulationsfaktor II+VII+X 
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Gode supplerende emner:  
x P-Albumin 
x Galaktoseomsætning/belastning 

Hvad der ikke må stå:  
x P-ALAT 
x P-ASAT 
x P-Bilirubin 
x P-Basisk fosfatase 
x P-LDH 
x P-Gamma-glutamyl-transpeptidase 

 

4.11 Hvilke(n) blodprøve(r) er de(n) optimale til at vurdere 

levercelleskade. Kan forhøjet værdi skyldes skade af andre 

væv? Nævn hvilke. 

Skal med: P-ALAT Kun levercelle skade 
Gode supplerende emner:  

x P-ASAT Også skade i hjerte og muskel celler 
x P-LDH Også skade i næsten alle andre slags celler, bl.a. i hjerte, 

muskler, hjerne, og erytrocytter. 
Hvad der ikke må stå:  

x P-Koagulationsfaktor II+VII+X 
x P-Albumin 
x P-Bilirubin 
x P-Basisk fosfatase 
x P-Gamma-glutamyl-transpeptidase 

 
 
 
 

4.12 Hepatitis 

Hvilke overordnede typer af hepatitis findes, og hvorved 

adskiller de sig histopatologisk? 

Hvad er de typiske årsager til de forskellige typer?  

Nævn en alvorligt sen-komplikation. 

Skal med:  
Steatohepatitis og hepatitis af viral type. De adskiller sig først og fremmest ved 
den primære lokalisation af inflammationen og af den medfølgende fibrose 
(steatohepatitis i zone 3, hepatitis af viral type i portalrum og zone 1).  
Årsager til steatohepatitis er primært alkoholisk, mens årsager til hepatitis af viral 
type er virus (specielt HBV og HCV). 
Sen-komplikation: cirrhose, kronisk hepatitis 
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Gode supplerende emner, som kan øge karakteren:  
Andre årsager til steatohepatitis er medikamentel og metabolisk (adipositas, 
diabetes), og til hepatitis af viral type autoimmunitet og medicin. Også 
galdegangsassocierede inflammatoriske lidelser kan give et billede af hepatitis af 
viral type, specielt i de tidlige stadier. 
Cirrhosen, der kan følge en hepatitis, ser forskellige ud ved de forskellige typer, 
typisk mikronodulær ved steatohepatitis/alkohol og makronodulær ved hepatitis 
af viral type. Dog kan det i senstadierne være vanskeligt at skelne mellem de to 
hovedtyper. 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
 
 
 
 

4.13 Gastrointestinale adenomer/adenocarcinomer 

Angiv de definitoriske forskelle på et adenom og et 

adenokarcinom.  

Er definitionen ens i forskellige afsnit af 

gastrointestinalkanalen? 

 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
Begge læsioner har dysplastiske epitelforandringer i kirtelepitel i varierende 
sværhedsgrad. Ved adenomet holder forandringerne sig luminalt for epitelets 
basalmembran, mens der ved adenokarcinom findes invasion profund for 
basalmembranen. I colon defineres det dog lidt anderledes, idet man her først 
taler om karcinom, når der er sket invasion af lamina muscularis mucosae (dvs. 
ned i submucosa).   
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren  
Angivelse af årsagen til forskellen på definitionen af adenokarcinom i colon og i 
resten af gastrointestinalkanalen: I colon er der kun risiko for metastasering ved 
invasion profund for lamina muscularis mucosae. 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
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4.14 Prostatahyperplasi 

1. Definer prostatahyperplasi  

2. Beskriv de makroskopiske forandringer 

3. Anfør mindst to vigtige komplikationer  

 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
1.Godartet/benign hyperplasi af kirtler og stroma i prostata 
2.Små og store noduli / knuder af variende størrelse i vævet, faste, elastiske  
3.Hypertrofi af blærevæggen/trabekelblære/hydronefrose 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
Lokalisation hovedsagelig i transitionszonen/centralt i prostata omkring urethra (i 
modsætning til cancer) 
Urinretension, ascenderede infektioner, pyonefrose, akut/kronisk pyelonefritis, 
sepsis 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
 
 
 
 

4.15 Prostatacancer 

1. Angiv hyppighed  

2. Anfør den hyppigste lokalisation i prostata  

3. Beskriv de typiske makroskopiske og mikroskopiske 

forandringer 

4. Nævn den hyppigst anvendte serologiske markør for 

prostatacancer. 

Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
 
1. Ca. 2000 tilfælde/år 
2. I den perifere zone/perifert i prostata  
3. Cancervævet er gråligt/hvidligt, fast/hårdt. Mikroskopisk ses adenocarcinomer. 
4. PSA (prostata specifikt antigen) 
 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
 
Den hyppigste cancer i DK hos mænd (bortset fra eller efter hudcancer), sjælden 
hos mænd under 50 år/ hyppigst hos mænd over 70 år.  
Inddeles efter histologisk vækstmønster (Gleason gradering) i 1 til 10 grader, der 
resulterer i 5 forskellige scores. Stadieinddeling er vurdering af cancerens 
udbredning på diagnosetidspunktet, foretages iflg TNM-klassifikation. Der er fire 
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tumorstadier T1-T4. T1: ikke palpabel , T2 palpabel og begrænset til prostata, 
T3 gennemvækst af prostatas kapsel. 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
 
 

4.16 En 24-årig i.v. stofmisbruger har udviklet hø-sidig 

endocarditis. Der er dyrket Staphylococcus aureus fra 2 

bloddyrkninger taget med 1 times mellemrum. Forløbet er 

ukompliceret 

a. Angiv ca. hvor hyppig den første bloddyrkning er positiv 

hos en patient med højresidig endocarditis og angiv ca. hvor 

meget bloddyrkning nummer 2 øger hyppigheden. 

b. Angiv hvor længe du vil behandle patienten med 

antibiotika. 

 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
a. ca. 80 % er positive og hyppigheden øges med 10% ved dyrkning nummer 2 
b. 14 dage 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
b. Nogle vil måske forklare i detaljer hvad ideen i E-testen er og hvordan MIC 
også kan måles, og det kan vise overblik, så det trækker op 
c. Nogle kan diskutere behandlingsvarighed set i relation til en endocarditis 
patient med streptokokker, og det kan trække op   
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
a. En % på under 50%  
b. ? 
c. En behandlingsvarighed på under 14 dage  
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4.17 En ældre dame har været subfebril gennem flere uger 

(subakut forløb). Ved objektiv undersøgelse finder man, at 

hun har en mislyd ved hjertet, og at hun har udtalt 

paradentose. Man mistænker patienten for at have 

endocarditis og tager 3 bloddyrkninger med 1 times 

mellemrum. To af bloddyrkningerne viser vækst af bakterier 

 

a. Hvilken bakterie det er mest sandsynlig, at der dyrkes i 

bloddyrkningerne fra denne patient 

 

b. Angiv ca. hvor hyppig en bloddyrkning er positiv hos en 

patient med endocarditis og angiv ca. hvor meget 

bloddyrkning nummer 2 øger hyppigheden 

 

Der anvendes en E-test i det klinisk mikrobiologiske 

laboratorium ved undersøgelse af bakterier fra patienter 

med endocarditis. 

 

c. Angiv hvad man måler med en E-test 

 

d. Den fundne bakterie har let nedsat penicillinfølsomhed. 

Angiv med hvad og hvor længe du vil behandle patienten 

med antibiotika 

 
 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
a. Streptococcus viridans  
b. ca. 80% er positive og hyppigheden øges med 10% ved dyrkning nummer 2 
c. MIC (den mindste hæmmende koncentration) 
d.  G-penicillin i 4 uger og aminoglycosid de første 2 uger 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
a. Nogle vil måske nævne at S. viridans er en mundhulebakterie, Gram-positiv 
osv. og dermed vise solid mikrobiologisk viden. 
c. Nogle vil måske forklare i detaljer, hvad ideen i E-testen er, og hvordan MIC 
også kan måles, og det kan vise overblik 
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d. Nogle kan diskutere behandlingsvarighed set i relation til en endocarditis 
patient med penicillinallergi (fx cefalosporin eller vancomycin)  
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
a. E. coli og helst ikke S. aureus 
b. En % på under 50%  
c. ? 
d. En behandlingsvarighed på under 1 måned 
 

4.18 En 26-årig mand har fået ublodig diaré. Der dyrkes en 

zoonotisk Salmonella art fra hans fæces 

 

a. Definer hvad man forstår ved en zoonotisk infektion 

 

b. Angiv mindst 2 zoonotiske Salmonella arter 

 

c. Diskuter om zoonotiske Salmonella arter kan forårsage 

bakteriæmi  

 

d. Diskuter hvad du evt. vil behandle patienten med og i 

givet fald hvor længe 

 
 
 
Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
a. En infektion med en mikroorganisme der kan inficere både dyr og mennesker 
b. S. typhimurium, S. enteritidis evt et af de andre navne (se nedenfor)  
c. Ja, det kan de, og tilstanden vil så fald kræve antibiotikabehandling 
d. Kan angive Ciprofloxacin i 5 dage p.o og evt diskutere yderligere. Se nedenfor 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
b. evt dublin, agona, Heidelberg osv  
c. Nogle vil måske forklare i detaljer, at man så skal behandle med antibiotika 
d. Nogle vil måske diskutere, om man i det hele taget skal give antibiotika 
(udskiller evt. bakterierne længere) og nævne væsketerapi   
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
b. S. typhi 
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4.19 Der har været et fødevarebåren udbrud af diaré. 

 

a. Angiv hvad man forstår ved et udbrud 

 

b. Angiv mindst 5 ætiologiske agens, der kan være årsag til 

et fødevarebåren udbrud 

 

c. Diskuter patogenesen for diaré forårsaget af de 

mikroorganismer du vælger at angive 

Skal med: Her nævnes hvad der absolut skal med i en besvarelse 
a. 2 eller flere udsat for same påvirkning og udvisende ens sygdomsbillede eller 
diagnosticeret med den samme sygdom 
b. 1. Salmonella, 2. Campylobacter, 3. Yersinia 4. Coli 5. Staphylococcus aureus, 
6. Clostridier, 7.  Calicivirus (dvs. 5 af disse)  
c. 1, 2 og 3: Overfladisk tarmvægsinvasion i tyndtarm 4. Såvel invasion som 
toxindannelse i tarmlumen, 5 og 6 toxindannelse i føden, 7. påvirker villi i 
tyndtarmen    
 
Gode supplerende emner: Her nævnes emner som kan øge karakteren 
b. Hvis mange bakterier nævnes samt virus 
c. Nogle vil måske diskutere Coli i detaljer 
Hvad der ikke må stå: Her nævnes besvarelser som bør trække fra 
b. gonokokker og meningokokker fx og luftbårne virus (influenza osv) 
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4.20 70 årig mand modtages i skadestuen med brystsmerter 
Beskriv EKG – hvad er EKG diagnosen? 

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

 
 
Skal med: Der er sinusrytme og ST-elevation i II-III. Der er ST-depression i V2-
V3. EKG diagnosen er ST-elevations bagvægsinfarkt 
Gode supplerende emner: ingen 
Hvad der ikke må stå: forvægsinfarkt, non-ST elevations infarkt 
 
 
 



Opgave	  1.	  

En	  67-‐årig	  mand	  henvender	  sig	  til	  egen	  læge	  pga.	  smerter	  opadtil	  i	  abdomen	  og	  
et	  utilsigtet	  vægttab	  på	  5	  kg.	  Han	  har	  i	  forbindelse	  med	  sit	  arbejde	  som	  sælger	  
haft	  et	  vist	  alkohol	  overforbrug	  igennem	  flere	  år	  og	  han	  har	  siden	  han	  forlod	  
folkeskolen	  røget	  ca.	  20	  cigaretter	  dagligt.	  Udover	  smerterne	  har	  han	  bemærket	  
at	  urinen	  er	  blevet	  mørkere	  og	  afføringen	  lysere.	  Afføringen	  er	  ellers	  
regelmæssig	  og	  uden	  blod	  eller	  slim.	  Han	  har	  tillige	  kvalme	  og	  tendens	  til	  
opkastning	  efter	  store	  måltider.	  Han	  har	  prøvet	  at	  tage	  nogen	  af	  sin	  kone	  
gigttabletter	  (et	  NSAID	  præparat)	  men	  de	  har	  ikke	  hjulpet	  på	  smerterne,	  
tværtimod	  har	  de	  forværret	  smerterne	  en	  smule.	  

Spørgsmål	  1.	  Nævn	  3	  mulige	  årsager	  til	  patientens	  symptomer?	  Svar:	  

Ulcus	  duodeni/ventriculi	  Ventrikel	  cancer	  Pancreas	  cancer	  Kronisk	  pancreatit	  

Sten	  i	  de	  dybe	  galdeveje	  (choledocus)	  Canceri	  de	  dybegaldeveje	  (3	  af	  
ovenstående	  kan	  vælges)	  

Spørgsmål	  2.	  Smerteanamnesen	  hos	  denne	  patient	  er	  meget	  mangelfuld.	  
Hvordan	  vil	  du	  systematisk	  uddybe	  smerteanamnesen	  for	  at	  komme	  en	  mulig	  
diagnose	  nærmere?	  

Svar:	  

Hvordan	  startede	  smerten	  ?	  (gradvist,	  langsomt	  indsættende	  eller	  pludseligt	  
indsættende)	  Hvornår	  startede	  smerterne?	  (her	  er	  det	  vigtigt	  at	  skelne	  om	  
smerterne	  har	  stået	  på	  i	  kortere	  tid	  som	  ved	  pancreas	  cancer	  (oftest	  uger	  til	  få	  
måneder	  ved	  pancreas	  cancer)	  eller	  gennem	  flere	  måneder	  eller	  halve	  år	  som	  
ved	  kronisk	  pancreatit.	  Lokalisationen	  af	  smerterne	  skal	  uddybes.	  Er	  det	  i	  
epigastret,	  under	  hø.	  eller	  ve.	  kurvatur?	  Er	  smerterne	  diffuse	  i	  øvre	  abdomen	  
eller	  er	  de	  præcist	  lokaliseret?	  Kan	  patienten	  præcist	  udpege	  hvor	  smerterne	  er	  
?	  Smertens	  karakter	  skal	  søges	  beskrevet	  (f.eks	  turevise	  smerter	  eller	  konstante	  
smerter,	  dybe	  eller	  overfladiske)	  Smertens	  styrke	  (let,	  moderat	  ,	  svær).	  Smertene	  
relation	  til	  fødeindtag.	  Er	  der	  udstråling	  af	  smerten?	  (f.eks.	  til	  skulder	  ved	  
galdesten,	  til	  ryg	  ved	  pancreas	  cancer)	  Lindrende	  eller	  provokerende	  faktorer?	  
(f.eks	  lindring	  ved	  antacida,	  panodil,	  morfica	  eller	  provokation	  ved	  indtag	  af	  
stærk	  alkohol,	  kaffe,	  stærkt	  krydret	  mad)	  (svaret	  behøver	  ikke	  at	  være	  så	  
detaljeret,	  men	  systematikken	  skal	  være	  der)	  

Spørgsmål	  3.	  Hvilke	  oplysninger	  kunne	  det	  ellers	  være	  relevant	  at	  uddybe	  
anamnesen	  med?	  Svar:	  

Har	  patienten	  tidligere	  haft	  ulcus	  -‐	  ventrikuli	  eller	  duodeni	  ?	  Er	  patienten	  kendt	  
med	  galdesten	  eller	  tidligere	  opereret	  for	  galdesten?	  Har	  patienten	  tidligere	  
været	  indlagt	  for	  pancreatit	  ?	  Er	  der	  nogen	  i	  familien	  der	  har	  haft	  cancer	  
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Almensymptomer	  (træthed,	  feber,	  nattesved).	  Tager	  patienten	  nogen	  form	  
medicin?	  

Ovenstående	  svarmuligheder	  SKAL	  med.	  

Spørgsmål	  4.	  Ved	  den	  objektive	  undersøgelse	  finder	  du	  patienten	  icterisk	  og	  du	  
finder	  ved	  palpation	  en	  udfyldning	  under	  højre	  kurvatur.	  

a)	  Hvad	  er	  det	  du	  mest	  sandsynligt	  kan	  palperer	  under	  højre	  kurvatur?	  

Svar:	  Galdeblæren	  b)	  Hvad	  er	  Courvoisiers	  tegn	  ?	  

Svar:	  En	  palpabel	  galdeblære	  under	  højre	  kurvatur	  hos	  en	  icterisk	  patient.	  Svaret	  
forstørret	  galdeblære	  hos	  icterisk	  patient	  accepteres	  også.	  

c)	  Hvilken	  sygdom	  kunne	  dette	  tegn	  tyde	  på	  ?	  

Svar:	  Pancreascancer,	  sten	  i	  choledochus,	  galdegangs-‐	  eller	  galdeblæretumor.	  
Galdeobstruktion	  accepteres	  også	  som	  svar.	  

Spørgsmål	  5.	  Du	  har	  taget	  en	  række	  blødprøver.	  Både	  plasma	  bilirubin	  og	  basisk	  
fosfatase	  er	  moderat	  forhøjet,	  hvorimod	  transaminaserne	  er	  normale.	  

a)	  Hvad	  tyder	  blodprøverne	  på	  ?	  

Svar:	  Galdestase	  Intra-‐	  og	  ekstrahepatisk	  cholestase	  

b)	  Hvilken	  undersøgelse	  vil	  du	  primært	  henvise	  patienten	  til?	  

Svar:	  Ultralyd	  af	  øvre	  abdomen	  Ved	  mistanke	  om	  pancreascancer	  henvises	  til	  CT	  
scanning	  

c)	  Hvilke	  ting	  vil	  du	  bede	  røntgenlæge	  tage	  stilling	  til	  ?	  

Svar:	  galdegangsdilatation,	  galdesten,	  levermetastaser,	  om	  muligt	  tumor	  i	  
pancreas.	  Spørgsmål	  6.	  Du	  får	  at	  vide	  at	  ultralydundersøgelsen	  viser	  dilatation	  af	  
galdevejene	  men	  ingen	  

galdesten.	  Pancreas	  kan	  ikke	  vurderes.	  a)	  Hvilken	  undersøgelse	  er	  det	  mest	  
sandsynligt	  at	  røntgenlægen	  vil	  foreslå	  dig?	  

Svar:	  At	  rekvirere	  en	  CT-‐scanning	  af	  thorax-‐abdomen	  b)	  Den	  nye	  undersøgelse	  
viser	  dilatation	  af	  både	  ductus	  choledochus	  og	  ductus	  pancreaticus	  ,	  

såkaldt	  double	  duct	  tegn.	  Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  diagnose	  ?	  

Svar:	  Pancreas	  cancer	  (95%	  sandsynlighed)	  3	  
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Spørgsmål	  7.	  Cancer	  i	  pancreas	  kan	  være	  lokaliseret	  til	  caput,	  corpus	  eller	  cauda.	  



a)	  Hvilken	  lokalisation	  er	  den	  hyppigste	  ?	  

Svar:	  Caput	  (ca	  70%)	  b)	  Ved	  hvilken	  lokalisation	  ses	  hyppigst	  icterus	  ?	  

Svar:	  Caput	  (ca	  82%	  vil	  have	  icterus	  ved	  indlæggelse)	  c)	  Ved	  hvilken	  lokalisation	  
ses	  hyppigst	  abdominal	  smerter	  

Svar:	  Caput	  (93%	  vil	  have	  smerter	  som	  initial	  symptom).	  %	  satserne	  kræves	  
ikke.	  

Spørgsmål	  8.	  Pancreas	  cancer	  kan	  stadieinddeles	  efter	  det	  såkaldte	  TNM-‐system.	  
a)	  Hvad	  beskriver	  ved	  T	  

Svar:	  Primær	  tumor/Primær	  tumor	  stadiet	  b)	  Hvad	  beskriver	  ved	  N	  

Svar:	  Lymfeknude	  status,	  er	  der	  lymfeknudemetastaser	  eller	  ej	  c)	  Hvad	  beskrives	  
ved	  M	  

Svar:	  Fjernmetastaser,	  er	  der	  fjernmetastaser	  elle	  ej.	  Kun	  princippet	  for	  TNM	  
forudsættes	  bekendt.	  (detaljerne	  i	  TNM-‐Systemet	  kræves	  ikke)	  

Spørgsmål	  9.	  Eneste	  mulighed	  for	  langtidsoverlevelse	  for	  pancreascancer	  er	  hvis	  
tumoren	  kan	  fjernes	  makro	  -‐og	  mikroradikalt.	  Tumores	  i	  caput	  pancreatis	  
fjernes	  ved	  Whipples	  operation.	  Angiv	  hvilke	  resektioner	  foretages	  der	  ved	  
Whipples	  operation	  ?	  

Svar:	  

Resektion	  af	  antrum	  ventrikuli	  og	  duodenum	  Resektion	  af	  galdeblære	  og	  ductus	  
choledocus	  Resektion	  caput	  pancreatis	  

Spørgsmål	  10.	  Langt	  de	  fleste	  patienter	  med	  pancreascancer	  (ca.	  80%)	  kan	  på	  
diagnosetidspunktet	  ikke	  tilbydes	  operativ	  behandling.	  Nævn	  2	  mulige	  årsager	  
til	  dette?	  

Svar:	  

Lokal	  avanceret	  sygdom	  med	  indvækst	  i	  vena	  porta	  eller	  vena	  mesenterica	  
superior	  (lokal	  indvækst	  kan	  accepteres)	  Peritoneal	  carcinose	  Levermetastaser	  

Dårlig	  almentilstand	  
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(2	  af	  ovenstående	  kan	  vælges)	  

Mange	  af	  de	  patienter	  som	  ikke	  kan	  opereres	  med	  kurativ	  sigte	  kan	  have	  behov	  
for	  aflastende	  tiltag	  (palliation)	  for	  at	  forbedre	  livskvaliteten.	  



Spørgsmål	  11.	  

a)	  En	  patient	  med	  en	  stor	  tumor	  i	  caput	  pancreatis	  er	  svært	  plaget	  at	  
opkastninger	  og	  hurtigt	  vægttab,	  idet	  tumoren	  er	  vokset	  ind	  i	  duodenum	  og	  
stenoserer	  denne.	  Hvordan	  kan	  du	  operativt	  aflaste	  patienten?	  

Svar:	  

Med	  en	  GEA	  (gastroenteroanastomose,	  gastroenterostomi;	  ordet	  omkørsel	  kan	  
også	  accepteres),	  hvor	  jejunum	  sys	  op	  til	  ventriklen,	  så	  maden	  kan	  passere	  
direkte	  til	  tyndtarmen	  uden	  om	  duodenum	  .	  Der	  stilles	  ikke	  krav	  til	  viden	  om	  
duodenal	  stents,	  men	  dette	  accepteres	  også	  som	  svar.	  

b)	  En	  patient	  med	  en	  stor	  tumor	  i	  caput	  pancreatis	  som	  ikke	  kan	  fjernes	  er	  svært	  
plaget	  af	  icterus	  p.g.a.	  en	  stenose	  i	  ductus	  choledocus.	  Nævn	  2	  mulige	  principper	  
for	  aflastning	  af	  patienten	  

Svar:	  Endoskopisk	  (ERCP)	  anlagt	  stent/endoprotese	  i	  ductus	  choledocus	  som	  
aflaster	  stenose	  i	  choledocus.	  

Operativt	  med	  en	  hepaticojejunostomi	  eller	  cholecystojejunostomia	  
Transhepatisk	  drænage	  (percutan	  transhepatis	  drænage	  (PTC))	  

2	  af	  de	  3	  muligheder	  skal	  nævnes/beskrives	  

Spørgsmål	  12.	  Du	  sidder	  som	  læge	  i	  ambulatoriet	  og	  patienten	  spørger	  om	  
følgende.	  a)	  Hvis	  det	  er	  muligt	  at	  fjerne	  min	  kræftknude	  helt,	  hvad	  er	  så	  mine	  
chancer	  for	  at	  overleve?	  

Svar:	  Ca.	  10-‐20%	  5-‐års	  overlevelse.	  Ca.	  angivelse	  af	  denne	  størrelsesorden	  
accepteres.	  b)	  Hvad	  nu	  hvis	  kræftknuden	  ikke	  kan	  fjernes	  hvor	  længe	  kan	  jeg	  så	  
forvente	  at	  leve	  ?	  

Svar:	  Den	  gennemsnitlige	  levetid	  er	  3-‐6	  måneder	  uden	  kirurgisk	  behandling,	  
10%	  er	  i	  live	  efter	  1	  år	  og	  ingen	  er	  i	  live	  efter	  5	  år(alle	  svar	  mulighederne	  er	  
gyldige).	  

c)	  Findes	  der	  nogen	  form	  for	  kemoterapi	  til	  patienter	  med	  pancreas	  cancer?	  Hvis	  
ja	  –	  hvilken	  ?	  Hvor	  effektiv	  er	  den?	  

Svar:	  ja	  (Gemcitabin),	  men	  behandlingen	  er	  kun	  livsforlængende	  i	  begrænset	  
omfang	  (få	  mdr.).	  
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Opgave	  2.	  

58	  årig	  tidligere	  rask	  mand	  indbringes	  med	  ambulance	  til	  akutmodtagelsen	  efter	  



at	  være	  faldet	  sammen	  på	  kontoret	  med	  kraftige	  brystsmerter.	  Patienten	  er	  ved	  
bevidsthed	  ved	  ankomsten.	  

Spørgsmål	  1.	  Hvilke	  supplerende	  spørgsmål	  vil	  du	  stille	  til	  patienten?	  

Svar:	  

Omhyggelig	  anamnese	  bl.a.	  omhandlende:	  Smertebeskrivelse	  (karakter	  og	  
styrke,	  lokalisation	  og	  evt.	  udstråling,	  tidsforhold,	  akut/kronisk,	  udløsende	  
faktorer,	  lindrende	  faktorer).	  Tidligere	  sygdomme	  herunder	  tidligere	  tilfælde	  af	  
brystsmerter,	  blodtryksforhøjelse,	  tendens	  til	  hævede	  ben,	  sukkersyge,	  
apopleksi,	  claudicatio	  intermittens	  eller	  andre	  tromboemboliske	  tilfælde.	  
Medicin	  indtagelse	  Rygning,	  alkoholindtagelse,	  arbejdsforhold	  (stress)	  Arvelige	  
sygdomme	  

Spørgsmål	  2.	  a)	  Hvad	  vil	  du	  fokusere	  på	  ved	  den	  objektive	  undersøgelse?	  

Svar	  2	  a):	  

Vitale	  funktioner	  i	  henhold	  til	  ABCDE-‐princippet.	  A:	  Airway:	  Sikre	  frie	  luftveje,	  
dvs	  ingen	  luftvejs	  obstruktion.	  B:	  Breathing:	  undersøge	  for	  livstruende	  
pulmonale	  symptomer,	  herunder	  stetoskopi,	  respirationsfrekvens,	  saturation,	  
thoraxbevægelse,	  perkussion	  C:	  Circulation:	  Vurdere	  de	  cirkulatoriske	  forhold,	  
herunder	  puls,	  blodtryk,	  stetoskopi,	  hudperfusion/kapillærrespons.	  D:	  Disability:	  
Vurderer	  graden	  af	  bevidsthed	  eks.	  Glasgow	  Coma	  Scale.	  Eventuelt	  pupiller.	  E:	  
Environment:	  vurdere	  om	  patienten	  har	  været	  udsat	  for	  ydre	  påvirkninger,	  
herunder	  temperatur.	  Derudover	  fuld	  objektiv	  undersøgelse.	  

b)	  Hvilke	  blodprøver	  og	  andre	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  du	  ordinerer	  med	  
hensyn	  til	  at	  be-‐	  eller	  afkræfte	  dine	  arbejdshypoteser?	  

Svar	  2	  b):	  

Blodprøver:	  Hbg,	  leucocytter	  incl.	  diff.tælling,	  trombocytter	  Væsketal,	  
nyretal	  Lever	  og	  galdetal	  blodsukker,	  (TSH)	  CRP,	  D-‐dimer,	  
lipidstatus	  Koronarmarkører	  a-‐punktur	  

Andre	  parakliniske	  undersøgelser:	  EKG	  Røntgen	  af	  thorax	  Evt.	  Ekkokardiografi,	  
CT-‐scanning,	  MR-‐scanning	  afhængig	  af	  differentialdiagnostiske	  overvejelser.	  
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Dele	  af	  overnævnte	  svar	  kan	  være	  indeholdt	  i	  studentens	  besvarelse	  svaret	  
under	  spørgsmål	  2a.	  og	  accepteres	  derved	  også	  som	  gyldige	  under	  2b).	  

Spørgsmål	  3.	  Nævn	  de	  3	  vigtigste	  kardiovaskulære	  såvel	  som	  de	  5	  vigtigste	  



ekstrakardielle	  årsager	  til	  akut	  opstået	  brystsmerter.	  

Svar:	  Her	  bør	  der	  i	  svaret	  skelnes	  mellem	  ”must	  know”	  (MK)	  og	  ”nice	  to	  know”	  
(NK.)	  Iskæmisk	  hjertesygdom	  

Akut	  koronart	  syndrom	  (	  akut	  myokardie	  infarkt,	  angina	  pectoris)	  (MK)	  

Anden	  hjertesygdom	  Pericarditis	  
(MK)	  Aortastenose(NK)	  Aortainsufficiens(NK)	  Hypertrofisk	  obstruktiv	  
cardiomyopati(NK)	  Svær	  systemisk/pulmonal	  hypertension(NK)	  

Aortadissektion(MK)	  

Ekstrakardielle	  årsager.	  

Pulmonale	  Pneumoni/pleuritis(MK)	  Lungeemboli(MK)	  Pneumothorax(MK)	  
Tumorinfiltration(NK)	  

Gastrointestinale	  Oesophagus	  spasme,	  reflux,	  ruptur(MK)	  Hiatus	  
hernie(NK)	  Ulcus	  duodeni/ventriculi(MK)	  Galdesten(MK)	  Pancreatitis(MK)	  
Tumorinfiltration(NK)	  

Neuro-‐muskulo-‐skeletale	  Facetsyndrom(NK)	  Costochondritis	  (Tietzes	  syndrom)	  
(NK)	  Thorokal	  discus	  prolaps(MK)	  Discusdegenerationi	  columna(NK)	  
Costafraktur(NK)	  

Sequela	  efter	  sternotomi/thorakotomi(NK)	  Myoser(NK)	  Herpes	  
zoster(NK)	  Tumorinfiltration(NK)	  
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I	  forbindelse	  med	  din	  anamneseoptagelse	  fremgår	  det	  at	  patienten	  har	  
bemærket	  tiltagende	  anfald	  af	  trykkende	  brystsmerter	  samt	  åndenød	  ved	  fysisk	  
anstrengelse.	  Symptomerne	  forsvinder	  i	  hvile.	  

Spørgsmål	  4.	  Hvad	  omfatter	  begrebet	  akut	  koronart	  syndrom	  (AKS)?	  

Svar:	  

ST-‐elevations	  myokardieinfarkt	  (STEMI)	  Non-‐ST-‐elevations	  myokardieinfarkt	  
(NSTEMI)	  

Ustabil	  angina	  pectoris	  

Spørgsmål	  5.	  Hvilke	  ændringer	  kan	  ses	  i	  et	  EKG	  ved	  akut	  myokardieiskæmi?	  

Svar:	  



ST-‐segment	  elevation	  ST-‐segment	  depression	  Inverteret	  T-‐tak	  Nyopstået	  eller	  
formodet	  nyopstået	  venstresidigt	  grenblok	  Efter	  timer	  til	  dage	  ses	  udvikling	  af	  Q-‐
takker	  og	  tab	  af	  R-‐takker	  

Spørgsmål	  6.	  Beskriv	  den	  initiale/akutte	  standard	  behandlingen	  af	  AKS	  i	  
Danmark	  

Svar:	  

STEMI:	  Patienten	  skal	  have	  foretaget	  primær	  PCI	  ved	  symptomdebut	  under	  12	  
timer.	  Patienten	  skal	  forinden	  have	  heparin,	  clopidogrel	  og	  
acetylsalisylsyre.	  Hvis	  det	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  overflytte	  patienten	  til	  
primær	  PCI	  kan	  trombolyse	  være	  indiceret.	  Derudover	  kan/skal	  gives	  morfin,	  ilt	  
og	  nitroglycerin	  og	  evt.	  betablokker.	  

NSTEMI,	  UAP:	  Acetylsalisylsyre	  ,Clopidogrel	  LWMH	  eks.	  Fondaparinux,	  beta-‐
blokker	  eks.	  Metoprolol	  ,	  statin	  eks.	  Simvastatin	  .	  Derudover	  kan/skal	  gives	  
morfin,	  ilt	  og	  nitroglycerin.	  

Spørgsmål	  7.	  Nævn	  minimum	  5	  af	  de	  disponerende	  faktorer	  til	  iskæmisk	  
hjertesygdom:	  

Svar:	  

Familiær	  disposition	  Diabetes	  Mellitus	  Hyperlipidæmi	  Adipositas	  Hypertension	  
Rygning	  

Alkohol	  Legemlig	  inaktivitet	  Stress	  og	  arbejdsmiljø	  Køn	  
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Du	  bliver	  kaldt	  til	  kardiologisk	  afdeling	  af	  sygeplejerske	  da	  patienten	  er	  blevet	  
alment	  utilpas	  med	  palpitationer.	  Sygeplejersken	  har	  taget	  et	  12-‐afledningsEKG,	  
som	  foreligger	  ved	  din	  ankomst	  til	  afdelingen.	  

Spørgsmål	  8.	  Beskriv	  med	  ord	  dette	  EKG	  (bilag	  1),	  herunder	  hvilken	  arytmi	  der	  
er	  mest	  sandsynlig?	  

Svar:	  

Beskrivelse:	  Monomorf	  udseende	  takykardi	  med	  brede	  QRS-‐
komplekser.	  Sandsynlig	  EKG-‐diagnose:	  Brede	  QRS-‐komplekser	  af	  monomorf	  
udseende	  er	  en	  ventrikulær	  takykardi	  indtil	  det	  modsatte	  er	  bevist,	  især	  hos	  en	  
patient	  med	  iskæmisk	  hjertesygdom.	  

Inden	  du	  når	  at	  undersøge	  patienten	  bliver	  han	  ukontaktbar,	  uden	  puls	  og	  uden	  
respiration.	  



Spørgsmål	  9.	  

a)	  Hvad	  fejler	  patienten?	  

Svar:	  a)	  Patienten	  har	  pludselig	  mistet	  bevidstheden,	  er	  uden	  respiration	  og	  puls	  
og	  har	  dermed	  definitorisk	  hjertestop.	  

b)	  Beskriv	  hvilken	  behandling	  vil	  du	  iværksætte?	  

Svar:	  b)	  Der	  skal	  umiddelbart	  iværksættes	  basal	  hjertelungeredning	  i	  form	  af	  
hjertemassage	  og	  kunstig	  ventilation.	  Der	  skal	  masseres	  med	  en	  frekvens	  på	  
100/min	  og	  en	  kompression	  af	  sternum	  3-‐	  5	  cm.	  Dette	  foregår	  i	  en	  cyklus	  med	  30	  
kompressioner	  efterfulgt	  af	  2	  ventilationer.	  Patienten	  har	  stødbar	  rytme,	  hvorfor	  
den	  basale	  hjertelungeredning	  fortsættes	  indtil	  patienten	  kan	  defibrilleres,	  
hvilket	  skal	  gøres	  så	  hurtigt	  som	  muligt.	  Der	  defibrilleres	  med	  et	  stød	  med	  en	  
energi	  på	  enten	  150-‐360	  J	  bifasisk	  eller	  360	  J	  monofasisk	  afhængig	  af	  
apparatur.	  Umiddelbart	  efter	  stødafgivelse	  fortsættes	  med	  basal	  
hjertelungeredning	  i	  2	  minutter,	  hvorefter	  der	  foretages	  rytmekontrol.	  Har	  
patienten	  fortsat	  stødbar	  rytme	  (Ventrikel	  flimren	  eller	  pulsløs	  ventrikulær	  
takykardi	  )	  afgives	  2.	  stød.	  Umiddelbart	  efter	  stødafgivelse	  fortsættes	  med	  basal	  
hjertelungeredning	  i	  2	  minutter,	  hvorefter	  der	  foretages	  rytmekontrol.	  Denne	  
cyklus	  fortsættes	  indtil	  patienten	  genoplives	  eller	  det	  besluttes	  at	  fortsat	  
behandling	  er	  udsigtsløs.	  Inden	  afgivelsen	  af	  3.	  stød	  skal	  gives	  1	  mg	  adrenalin,	  
herefter	  hvert	  3-‐5	  minut.	  Inden	  afgivelsen	  af	  4.	  stød	  gives	  300	  mg	  cordarone,	  
hvilket	  evt.	  kan	  gentages	  i	  form	  af	  150	  mg	  cordarone	  inden	  afgivelsen	  af	  6.	  stød.	  

Spørgsmål	  10.	  Nævn	  de	  reversible	  årsager	  til	  hjertestop.	  Svar:	  

4H:	  hypoxi,	  hypovolæmi,	  hypokalæmi/hyperkalæmi/metaboliske	  årsager,	  
hypotermi	  
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4T:	  trombose(coronar/pulmonal),	  toxiner(forgiftning	  evt.	  medicinsk),	  
tamponade(kardiel),	  trykpneumothorax	  

Patienten	  genoplives	  succesfuldt.	  Efterfølgende	  ekkokardiografi	  viser	  at	  
patienten	  har	  nedsat	  systolisk	  funktion	  af	  venstre	  ventrikel	  med	  en	  
uddrivningsfraktion	  på	  0.40.	  Endvidere	  er	  patienten	  vurderet	  til	  at	  være	  i	  New	  
York	  Heart	  Association	  (NYHA)	  funktionsklasse	  II.	  

Spørgsmål	  11.	  Beskriv	  NYHA	  klassifikationen.	  

Svar:	  

NYHA	  I:	  Organisk	  hjertesygdom,	  ubehandlet	  eller	  behandlet,	  uden	  nogen	  
begrænsning	  af	  den	  fysiske	  formåen.	  NYHA	  II:	  Organisk	  hjertesygdom,	  



ubehandlet	  eller	  behandlet,	  med	  begrænsning	  ved	  tungt	  fysisk	  arbejde:	  Sværere	  
grader	  af	  fysisk	  aktivitet	  udløser	  dyspnø,	  træthed	  og/eller	  palpitationer.	  Det	  
drejer	  sig	  f.eks.	  om	  gang	  på	  trapper	  til	  2.	  Sal,	  græsplæneklipning,	  støvsugning	  
eller	  gulvvask.	  Der	  er	  ingen	  symptomer	  i	  hvile,	  eller	  ved	  let	  legemlig	  
anstrengelse.	  

NYHA	  III:	  Organisk	  hjertesygdom,	  ubehandlet	  eller	  behandlet,	  med	  begrænsning	  
ved	  let	  fysisk	  anstrengelse,	  som	  vil	  udløse	  dyspnø,	  træthed	  og/eller	  
palpitationer.	  Det	  drejer	  sig	  f.eks.	  om	  gang	  på	  flad	  vej	  i	  roligt	  tempo	  eller	  af-‐	  og	  
påklædning.	  Ingen	  symptomer	  i	  hvile.	  NYHA	  IV:	  Organisk	  hjertesygdom,	  
ubehandlet	  eller	  behandlet,	  hvor	  der	  i	  hvile	  forekommer	  dyspnø,	  træthed	  
og/eller	  palpitationer,	  som	  forværres	  ved	  enhver	  form	  for	  aktivitet.	  

Spørgsmål	  12.	  Beskriv	  og	  uddyb	  behandlingen	  af	  kronisk	  venstresidig	  systolisk	  
hjertesvigt.	  

Svar:	  

Medicinsk:	  ACE-‐hæmmer/	  angiotensin	  II	  antagonist	  til	  patienter	  i	  NYHA	  I-‐IV.	  
Eks.	  ramipril	  /	  candesartan	  .	  Diuretika	  overvejes	  til	  patienter	  i	  NYHA	  II	  og	  gives	  
til	  patienter	  i	  NYHA	  III-‐IV.	  Eks.	  furosemid	  .	  Betablokker	  gives	  til	  patienter	  i	  NYHA	  
I-‐IV.	  Eks.	  carvedilol,	  metoprolol	  eller	  bisoprolol.	  Aldosteron	  receptor	  blokker	  
gives	  til	  patienter	  i	  NYHA	  III-‐IV.	  Eks.	  spironolacton.	  Digoxin	  kan	  forsøges	  anvendt	  
til	  patienter	  med	  acceptable	  symptomer.	  

Mekanisk:	  Biventrikulær	  pacemaker	  (CRT),	  evt.	  ICD-‐CRT	  pacemaker.	  Venstre	  
ventrikel	  assist	  device	  (eks.	  HeartMate).	  Hjertetransplantation.	  

Spørgsmål	  13.	  Beskriv	  virkningsmekanismen	  for	  angiotensin	  convertin	  enzyme	  
(ACE)-‐hæmmere	  ved	  behandling	  af	  forhøjet	  blodtryk	  og	  nævn	  mindst	  tre	  
bivirkninger.	  

Svar:	  

Renin	  katalyserer	  spaltningen	  af	  angiotensinogen	  til	  angiotensin	  I,	  som	  af	  ACE	  
hovedsagelig	  i	  det	  pulmonale	  kredsløb	  omdannes	  til	  det	  potente	  
vasokonstriktive	  octapeptid	  angiotensin	  II.	  ACE-‐hæmmere	  (captopril,	  enalapril,	  
ramipril)	  hæmmer	  dannelsen	  af	  angiotensin	  II	  og	  virker	  derfor	  vasodilaterende.	  
Desuden	  nedsættes	  sekretionen	  af	  aldosteron	  og	  nedbrydningen	  af	  bradykinin.	  
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De	  hyppigste	  bivirkninger	  er	  1)	  kritisk	  (evt.	  ortostatisk)	  hypotension,	  2)	  
hyperreaktivitet	  af	  luftveje	  (evt.	  bronkospasmer),	  3)	  tør	  hoste,	  4)	  hyperkaliæmi,	  
5)	  angioneurotisk	  ødem	  og	  alopeci	  (meget	  sjældent).	  
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Opgave	  3	  

En	  54	  årig	  mand,	  kontoransat,	  henvender	  sig	  til	  dig	  som	  læge	  på	  grund	  af	  
smerter	  i	  højre	  ben.	  Smerterne	  kommer	  når	  patienten	  har	  gået	  et	  par	  hundrede	  
meter.	  Initialt	  er	  der	  ingen	  smerter,	  og	  smerterne	  er	  lokaliseret	  til	  ballen	  og	  
strækker	  sig	  ned	  på	  bagsiden	  af	  låret	  og	  ned	  i	  underbenet.	  Patienten	  synes	  ikke	  
at	  benet	  ser	  anderledes	  ud	  end	  tidligere,	  og	  han	  har	  ikke	  nogle	  gener	  ellers.	  Når	  
patienten	  står	  stille	  svinder	  smerterne	  efter	  et	  par	  minutter.	  Patienten	  lagde	  
først	  mærke	  til	  smerterne	  for	  4	  måneder	  siden	  under	  byvandring	  på	  en	  ferie.	  

Spørgsmål	  1.	  Hvilke	  yderligere	  anamnestiske	  oplysninger	  savner	  du?	  Svar:	  

Risikofaktorer	  for	  aterosklerose:	  familiær	  disposition,	  rygning,	  hypertension,	  
dyslipidæmi	  eller	  diabetes.	  Evt	  motionsniveau	  og	  kost.	  Symptomer/tegn	  på	  
aterosklerose	  fra	  andre	  organer,	  specielt	  hjerte	  og	  hjerne.	  Yderlig	  afklaring	  af	  
patientens	  aktuelle	  gener:	  er	  der	  kun	  funktionssmerter	  eller	  er	  der	  også	  
hvilesmerter.	  Har	  der	  været	  sår	  der	  ikke	  eller	  kun	  langsomt	  er	  helet.	  Hvordan	  
påvirker	  symptomerne	  hans	  hverdag	  arbejdsmæssigt	  og	  socialt?	  

Differentialdiagnostisk:	  ryg-‐	  ,	  hofte-‐	  eller	  knæsymptomer,	  tidligere	  DVT.	  Har	  
patienten	  natlige	  lægsmerter/lægkrampersom	  lindres	  siddende?	  

Spørgsmål	  2.	  Nævn	  tre	  mulige	  diagnoser	  og	  nævn	  for	  hver	  af	  disse	  forhold,	  der	  
taler	  hhv.	  for	  eller	  imod	  denne	  diagnose.	  

Svar:	  

	   	   	   	   	   	  
Underekstremitetsiskæmi:	  For	  –	  typisk	  klaudikatio	  ved	  funktion.	  Imod:	  Ingen	  
natlig	  klaudikatiogener	  (oplyst	  i	  hvert	  fald)	  Rodkompression/diskus	  prolaps:	  For	  
–	  smertelokalisation.	  Imod	  –	  smerteanamnese(ingen	  rygsmerte)	  

Spinal	  klaudikatio:	  For	  –	  smertelokalisation	  (udstråling	  i	  radikulært	  mønster	  
sv.t.foramenstenose)	  og	  anamnese	  (smerte	  opstår	  under	  gang)	  Imod:	  det	  
radikulære	  mønster	  af	  smerten	  Hofteartrose:	  For	  –	  smertelokalisation.	  Imod	  –	  pt.	  
har	  ikke	  den	  typiske	  smertetriade	  Venøs	  insufficiens,	  posttrombotisk	  syndrom:	  
Hvis	  dette	  er	  tilfældet	  vil	  man	  forvente	  trofiske	  forandringer	  (varicer,	  hævelser,	  
hyperpigmentering).	  Der	  er	  i	  opgaven	  ikke	  oplysninger	  om	  dette,	  så	  det	  er	  op	  til	  
studenterne	  at	  argumentere.Imod:	  

	   	   	   	  
Ved	  objektiv	  undersøgelse	  af	  pulsforholdene	  er	  der	  ingen	  puls	  i	  patientens	  højre	  
lyske	  eller	  i	  perifert	  herfor	  på	  højre	  side.	  God	  puls	  i	  venstre	  lyske.	  På	  det	  
foreliggende	  konkluderes	  at	  patienten	  har	  cirkulatorisk	  insufficiens	  i	  UE.	  

Spørgsmål	  3.	  Hvilke	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  du	  iværksætte?	  Svar:	  



Perifer	  trykmåling	  (ankeltryk;ankel-‐brakial	  index	  etc)	  Ultralydsscanning	  af	  
arterier	  i	  lyskerne	  og	  på	  femur.	  Billeddiagnostik	  (MR	  eller	  CT	  angiografi	  eller	  
digital	  subtraktions	  angiografi	  (DSA))	  udføres	  kun	  hvis	  invasiv	  behandling	  
overvejes.	  
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Det	  blev	  i	  første	  omgang	  besluttet	  ikke	  at	  tilbyde	  patienten	  invasiv	  behandling.	  

Spørgsmål	  4.	  Kunne	  patienten	  have	  gavn	  af	  forebyggende	  og	  medicinsk	  
behandling	  og	  i	  givet	  fald	  hvilken?	  

Svar:	  

	  
Reduktion	  af	  risikofaktorer,	  dvs.	  anbefaling	  om	  

o	  o	  o	  o	  o	  

Rygeophør	  (hvis	  ryger),	  

rigelig	  motion	  (enhver	  form,	  fx	  gang,	  cykling	  eller	  svømning,	  gavner)	  
gennemgang	  af	  kostvaner	  (bl.a.	  ud	  med	  animalsk	  fedt)	  kontrol	  af	  BT	  –	  udredning	  
for	  DM	  

	  
Medicinsk	  behandling:	  o	  kolesterolsænkende	  medicin;	  statin	  er	  førstevalg	  o	  
Behandling	  af	  eventuel	  diagnosticeret	  diabetes	  eller	  hypertension	  o	  
trombocytaggregationshæmning;	  lavdosis	  acetylsalisylsyre	  (ASA)	  for	  at	  
nedsætte	  

risikoen	  for	  kardielle	  events)	  

Patienten	  sættes	  til	  kontrol	  efter	  6	  måneder.	  Ved	  denne	  oplyser	  patienten,	  at	  han	  
ikke	  længere	  er	  i	  stand	  til	  at	  passe	  sit	  arbejde,	  da	  gangfunktionen	  er	  aftaget	  
yderligere.	  Patientens	  arbejde	  indebærer,	  at	  patienten	  skal	  bære	  sagsmapper	  
mellem	  1.	  og	  3.	  Sal.	  Der	  er	  elevator	  i	  den	  anden	  ende	  af	  bygningen,	  men	  det	  er	  
upraktisk	  at	  anvende	  den.	  Efter	  visitation	  foretages	  arteriografi	  (DSA),	  som	  viser	  
en	  5	  cm	  lang	  okklusion	  af	  højre	  a.	  iliaca	  communis	  kort	  efter	  afgangen	  fra	  aorta.	  
Desuden	  er	  der	  stenose	  af	  højre	  arteria	  iliaca	  externa.	  

Spørgsmål	  5.	  Nævn	  tre	  forskellige	  muligheder	  for	  revaskularisering	  af	  højre	  ben	  
Svar:	  

Perkutan	  Transluminal	  Angioplastik	  (PTA)	  eller	  ballon	  angioplastik,	  altså	  forsøg	  
på	  at	  rekanalisere	  den	  lukkede	  iliaca	  arterie	  med	  ballonkateter	  via	  a.	  femoralis	  
med	  eller	  uden	  anlæggelse	  af	  en	  stent,	  Anatomisk	  rekonstruktion,	  hvilket	  kan	  ske	  



ved	  

o	  Trombendarterektomi	  (oprensning	  af	  arterien)	  eller	  

o	  bypass,	  f.	  eks.	  bukseprotese	  eller	  en	  ensidig	  aorto	  femoral	  bypass	  
Ekstraanatomisk	  rekonstruktion:	  f.	  eks.	  en	  venstre-‐	  til	  højre	  femoro-‐femoral	  
crossover	  bypass,	  som	  blot	  skal	  nævnes	  som	  muligheder	  uden	  at	  detaljer	  
kræves)	  

Det	  besluttes	  at	  foretage	  revaskularisering	  ved	  åben	  kirurgi.	  Der	  tages	  EKG	  (bilag	  
2)	  og	  preoperative	  blodprøver	  (se	  nedenfor).	  

	   	   	  
Parameter	   4/1	  2010	   20/6	  

2010	   Normalområde	  

Hgb.	   7.8	   8.1	   (7.1-‐10.5	  mmol/L)	  

Thrombocytter	   276	   304	   (150-‐450	  mia/L)	  
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INR	   1	   0.9	   (0.8-‐1.2	  )	  INR	  

APTT	   30	   29	   27-‐35	  sek.	  

p-‐ALAT	   48	   37	   (10-‐70	  U/L)	  

p-‐kreatinin	   167	   156	   (60-‐105	  μmol/L)	  

p-‐karbamid	   10.3	   11.1	   (3.5-‐8.1	  mmol/L)	  

p-‐kolesterol	   6.9	   5.1	   (<	  5	  mmol/L)	  

p-‐LDL-‐fraktion	   4.9	   3.7	   (3-‐4	  mmol/L)	  

p-‐HDL-‐fraktion	   1.1	   1.4	   (1-‐2	  mmol/L)	  

p-‐natrium	   138	   142	   (137	  –	  145	  mmol/l)	  

p-‐kalium	   4.6	   4.8	   (3.5	  –	  4.4	  mmol/l)	  

p-‐blodsukker	   	  
5.4	   5.7	   (4.0-‐	  8.0	  mmol/l)	  

Spørgsmål	  6.	  Hvad	  viser	  det	  preoperative	  EKG?	  (Se	  bilag	  2	  bagest	  i	  
opgavesættet)	  Svar:	  

Sinusrytme	  med	  supraventrikulær	  ekstra	  systole	  samt	  højresidig	  akse	  



Spørgsmål	  7.	  Er	  der	  forhold	  hos	  denne	  patient	  (anamnestiske	  og/eller	  objektive)	  
der	  øger	  den	  anæstesiologiske	  risiko,	  og	  er	  der	  anamnestiske	  og	  objektive	  
informationer	  du	  mangler	  før	  du	  kan	  gøre	  denne	  vurdering?	  

Svar:	  

Patienten	  har	  fået	  anlagt	  epidural	  kateter	  til	  fast	  smertedosering	  

Efter	  operationen	  smertedækkes	  patienten	  gennem	  epidural	  kateteret	  med	  fast	  
morfin-‐bupivacain	  og	  får	  fast	  panodil(	  4	  gram	  dagligt),	  men	  har	  på	  trods	  heraf	  
gennembrudssmerter	  fra	  sårene	  på	  den	  første	  postoperativ	  dag.	  

Spørgsmål	  8.	  Hvilke	  yderligere	  smertestillende	  vil	  du	  give	  patienten?	  Svar:	  

	  
Der	  mangler	  o	  Hjerte	  og	  lunge	  anamnese	  o	  Hjerte	  og	  lunge	  stetoskopi	  o	  Vægt	  o	  
Anamnestiske	  oplysninger	  om	  tidligere	  intubation	  og	  vanskeligheder	  ved	  denne	  
og	  

tandstatus	  o	  Blodtryk	  og	  puls	  måling	  

Anæstesiologiske	  overvejelser:	  o	  Det	  forhold	  at	  patienten	  har	  arteriosclerotisk	  
karsygdom	  indikerer	  at	  patienten	  er	  

kardiovaskulært	  belastet	  og	  givet	  i	  sig	  selv	  en	  øget	  mortalitet	  ved	  UA.	  o	  Forelagte	  
EKG	  giver	  i	  sig	  selv	  ingen	  indikationer	  af	  øget	  kardiovaskulær	  risiko	  ved	  

anæstesi.	  o	  Blodprøver	  viser	  let	  til	  moderat	  nefropati	  af	  kronisk	  type.	  Det	  
skønnes	  ikke	  at	  have	  

betydning	  ved	  aktuelle	  indgreb.	  
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Bolus	  injektion	  af	  epidural	  blanding	  Yderligere	  morfika	  Yderligere	  perifert	  
virkende	  analgetika	  (–	  dog	  ikke	  panodil	  da	  patienten	  er	  allerede	  i	  fast	  behandling	  
hermed	  i	  maksimale	  anbefalede	  dosis),	  NSAID	  

Spørgsmål	  9.	  Hvordan	  monitoreres	  smerteintensiteten	  og	  effekten	  af	  
behandlingen?	  Svar:	  

Med	  gentagne	  scoringer	  på	  en	  visual	  analog	  scala	  (VAS	  skala)	  

Patienten	  bliver	  febril	  på	  3.	  Dagen,	  38,4	  målt	  rektalt.	  Patienten	  føler	  sig	  træt,	  men	  
ikke	  yderligere	  påvirket.	  



Spørgsmål	  10.	  Hvilke	  objektive	  og	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  du	  foretage?	  
Svar:	  

Sår	  inspektion	  Pulsforhold	  i	  opererede	  ekstremitet	  Lunge	  stetoskopi,	  ved	  
mistanke	  om	  pnemoni	  rtg.	  af	  thorax	  Urin	  stiks	  Måling	  af	  infektionsparametre	  

På	  de	  ordinerede	  undersøgelser	  får	  du	  mistanke	  om	  pneumoni.	  Du	  finder	  ingen	  
andre	  fokale	  tegn	  på	  infektion.	  

Spørgsmål	  11.	  Vil	  du	  behandle	  din	  patient	  med	  antibiotika	  –	  hvis	  ja:	  Hvilket?	  
Begrund	  dit	  valg.	  

Svar:	  

Patienten	  skal	  behandles	  med	  i.v.	  Cefuroxim	  1500	  mg	  x	  3	  dgl.	  (eller	  lignende	  
cephalosporin)	  indtil	  dyrkningssvar	  foreligger.	  Præparatvalg	  er	  vejledt	  af	  at	  
patienten	  har	  en	  pneumoni	  erhvervet	  i	  sygehus.	  Da	  patienten	  ikke	  er	  påvirket	  i	  
betydelig	  grad	  undlades	  mere	  intensiv	  antibiotisk	  terapi	  med	  
Tazocin/Meropenem	  suppleret	  med	  Ciproxin.	  

Mortaliteten	  nedsættes	  ved	  ovenstående	  behandlingsforslag.	  
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Opgave	  4	  

En	  55-‐årig	  mand	  indlægges	  akut	  af	  vagtlæge	  for	  ascites	  obs.	  pro.	  Du	  bemærker	  
flere	  spider	  naevi	  og	  mistænker	  cirrhosis	  hepatis.	  

Spørgsmål	  1).	  Nævn	  mindst	  4	  af	  de	  hyppigste	  årsager	  til	  cirrhosis	  hepatis	  i	  
Danmark	  

Svar:	  A.	  

• Steatose/	  steatohepatitis	  (begge	  OK),	  ”fedt-‐cirrhose”	  	  

• Kroniskviralhepatitis	  	  

• Autoimmun	  leversygdom	  (autoimmun	  hepatitis	  OK)	  	  

• Cirrhose	  på	  grund	  af	  metaboliske	  sygdomme,	  ex.	  hæmochromatose	  	  

Spørgsmål	  2).	  

Svar:	  

a)	  Nævn	  hvilke	  laboratorieprøver	  vil	  du	  rekvirere	  mhp	  1)	  vurdering	  af	  aktuelle	  



status	  for	  patienten,	  b)	  primær	  udredning	  af	  årsag	  (-‐er)	  til	  cirrhose?	  

1.(aktuelle	  status):	  Levertal	  =	  faktor	  2	  +	  7	  +	  10,	  albumin,	  bilirubin,	  ALAT,	  bas.	  
fosfatase,	  LDH.	  Væsketal	  +	  spormineraler	  =	  Na,	  K,	  Ca,	  Mg,	  Zn,	  Fosfat,	  creatinin,	  
carbamid.	  Hæmatologi	  +	  infektionstal	  =	  Hgb,	  MCV,	  hæmatokrit,	  MCHC,	  Leuco-‐	  
diff.,	  thrombocytter,	  CRP	  

2.	  (etiologi):	  HbsAg,	  anti	  HCV,	  Ferritin	  (S-‐jern	  +	  transferin	  er	  OK	  som	  alternativ),	  
BS,	  lipider,	  IgA,G	  og	  M.	  Den	  dygtige	  student	  tilføjer	  alfa-‐1-‐antitrypsin.	  (ANA,	  glat	  
muskelcelle	  antistof,	  mitochondrieantistof,	  ANCA,	  HCVRNA	  og	  HBVDNA	  (virus	  i	  
blod)	  og	  anden	  udvidet	  hepatitisserologi,	  hæmochromatosegentest,	  feroxidase	  
anses	  som	  mulige	  sekundære	  undersøgelser)	  

b)	  Hvilke	  primære	  billeddiagnostiske	  undersøgelser	  vil	  kunne	  afklare	  eller	  støtte	  
din	  vurdering?	  Begrund	  dine	  svar.	  

Alkohol	  overforbrug	  

	   	  
Svar:	  Billeddiagn.	  undersøgelser:	  UL	  abdomen,	  evt.	  bed-‐side	  (vurdering	  af	  
leverens	  struktur	  (ekkogenicitet)	  og	  evt.	  overflade,	  blodkar,	  evt.	  galdestase)	  Rgt.	  
thorax	  (hjertestørrelse,	  inkompensation,	  pleurevæske)	  

c)	  Hvilke	  andre	  undersøgelser	  vil	  du	  ordinere	  for	  at	  understøtte	  din	  vurdering	  og	  
afkræfte	  evt.	  differentialdiagnostiske	  overvejelser?	  Begrund	  dine	  svar.	  

Svar:	  Øvrige	  undersøgelser:	  Diagnostisk	  acitespunktur	  med	  granulocyttælling,	  
dyrkn.+	  resistens	  (mhp	  infektion),	  cytologi	  (mhp	  malign	  sygdom),	  evt.	  amylase	  
(mhp	  pankreatitis).	  Den	  dygtige	  student	  
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tilføjer	  undersøgelser	  for	  TB	  og	  albumin	  (mhp	  vurdering	  af	  årsag	  til	  ascites	  og	  
prognose)	  EKG	  (mhp	  morbus	  cordis)	  Øvre	  endoskopi	  (mhp	  portal	  hypetension)	  
inden	  udskrivelse.	  

Evt.	  leverbiopsi,	  hvis	  der	  er	  tvivl	  om	  diagnose	  CT	  scanning?	  

Spørgsmål	  3).	  Nævn	  mindst	  4	  differentialdiagnoser	  som	  anden	  årsag	  til	  ascites	  
end	  cirrhosis	  hepatis	  (hvis	  patienten	  ikke	  havde	  spider	  naevi).	  

Svar:	  

c)	  Intraabdominal	  cancerlidelse	  (herunder	  carcinomatosis	  peritoneii)	  

• d)	  	  Hjertesvigt	  	  



• e)	  	  Svær	  underernæring	  (hypoalbuminæmi)	  	  

• f)	  	  Blokade	  af	  lymfedrænage	  (lymfom	  OK)	  	  

• g)	  	  Pankreatitis	  	  

• h)	  	  Tuberkulose	  	  

Patienten	  er	  besværet	  af	  den	  store	  ascites.	  (Faktor	  2+7+10	  =	  0.50,	  trombocyttal	  
=	  70)	  

Spørgsmål	  4).	  Hvorledes	  vil	  du	  behandle	  patientens	  ascites?	  Svar:	  

• Ascitestapning	  (=laparocentese).	  +	  Albumininfusion	  (	  (8	  g	  /	  l	  ascites)	  	  

• Diuretika	  (spironolakton	  evt.	  +	  loop-‐diuretikum)	  	  

• Saltrestriktion	  	  

• Den	  dygtige	  student	  tilføjer	  lakridsrestiktion,	  evt.	  sengeleje,	  evt.	  
ernæringsterapi,	  	  cave	  NSAID,	  TIPS	  (Transjugulær	  Intrahepatisk	  
Portosystemisk	  Shunt)	  ved	  refraktær	  acites	  	  

Spørgsmål	  5).	  Hvor	  stort	  må	  det	  daglige	  vægttab	  være	  ved	  ascitesbehandling?	  
Svar:	  

Ved	  ascitestapning:	  ingen	  øvre	  grænse	  Ved	  diuretika	  behandling:	  max	  500	  g.	  Den	  
dygtige	  student	  kan	  tilføje,	  at	  1000	  g	  kan	  accepteres,	  hvis	  der	  samtidig	  er	  store	  
ødemer	  

Det	  viser	  sig,	  at	  din	  patient	  har	  haft	  længevarende	  større	  alkoholforbrug,	  og	  dette	  
fortsætter	  i	  øvrigt	  efter	  udskrivelsen	  

Spørgsmål	  6):	  Hvad	  er	  den	  forventede	  restlevetid	  (median)?	  A.	  <	  2	  år,	  B.	  2	  –	  5	  år,	  
C.	  5	  –	  15	  år	  ?	  Svar:	  A	  
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Din	  patient	  genindlægges.	  4	  mdr.	  senere	  med	  recidiv	  af	  ascites.	  Ascites-‐
granulocyttal	  =	  400	  /	  μl.	  Dyrkningen	  viser	  sig	  efterfølgende	  at	  være	  uden	  vækst.	  

Spørgsmål	  7):	  a)	  Hvad	  er	  det	  sandsynligt	  at	  patienten	  fejler?	  -‐	  og	  b)	  hvorledes	  vil	  
du	  behandle?	  Svar:	  a)	  Spontan	  Bakteriel	  Peritonitis	  (SBP)	  

b)	  Cefotaxim	  (2	  g	  x	  2	  dgl.	  i	  7	  (5)	  dage	  (eller	  lignende).	  

Den	  dygtige	  student	  tilføjer	  c)	  Humant	  albumin	  1.5	  g	  /kg	  og	  yderligere	  1	  g/kg	  på	  
3.	  dagen	  d)	  Herefter	  profylaktisk	  behandling	  med	  ex.	  ciprofloxacin	  500	  mg	  dgl.	  



(750	  mg	  

ugentlig).	  (Bactrim	  er	  også	  OK)	  (Ved	  SBP	  er	  der	  ofte	  neg.	  dyrkning	  fra	  
ascitesvæske)	  

Din	  patient	  ønskede	  ikke	  øvre	  endoskopi,	  hverken	  ved	  1.	  eller	  2.	  indlæggelse.	  
Patienten	  genindlægges	  6	  mdr.	  senere	  med	  hæmatemese.	  

Spørgsmål	  8):	  Nævn	  de	  vigtigste	  behandlingsprincipper	  ved	  blødende	  
esophagusvaricer.	  

Svar:	  Første	  hjælp	  med	  korrekt	  lejring,	  frie	  luftveje,	  i.v.	  adgang	  I.v.	  væske	  /	  blod	  

Ventrikelsonde	  med	  sug	  Terlipressin	  (glypressin)	  (2	  mg	  /	  4.	  
time)	  Antibiotikaprofylakse,	  cefuroxim	  el	  l.	  eller	  ciprofloxacin	  primært	  i.v.	  
Gastroskopi	  mhp	  banding	  eller	  sclerosering	  Sengstaken	  sonde	  TIPS	  

Den	  dygtige	  student	  tilføjer	  selvexpanderende	  stent	  i	  esophagus	  og	  evt.	  LTX	  
(levertransplantation)	  

Spørgsmål	  9):	  Hvis	  du	  tidligere	  havde	  vidst,	  at	  patienten	  havde	  portal	  
hypertension	  med	  esophagusvaricer	  ville	  du	  have	  anbefalet	  primær	  profylaktisk	  
behandling.	  Hvilken?	  

Svar:	  Non-‐selektiv	  beta-‐blokade,	  ex.	  Propranolol	  (80	  (160)	  mg	  dgl.)	  Den	  dygtige	  
student	  vil	  tilføje,	  at	  banding	  evt.	  kan	  tilbydes,	  hvis	  beta-‐blokker	  ikke	  tåles.	  

Spørgsmål	  10).	  Patienten	  overlevede.	  Hvilken	  sekundær	  profylakse	  imod	  
variceblødning	  vil	  du	  anbefale?	  

Svar:	  Banding	  ved	  gentagne	  endoskopier	  indtil	  ”eradikation”,	  fortsat	  kontrol	  18	  
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non-‐selektiv	  beta-‐blokade	  

Trods	  sekundær	  profylakse	  recidiverer	  patienten.	  med	  variceblødning.	  

Spørgsmål	  11):	  Hvad	  er	  behandlingsmulighederne	  efter	  at	  patienten	  er	  
stabiliseret?	  Svar:	  TIPS	  

LTX	  (levertransplantation)	  

Ved	  2.	  blødningsepisode	  udvikler	  patienten.	  manifest	  encephalopathi	  

Spørgsmål	  12):	  Nævn	  de	  vigtigste	  symptomer	  ved	  encephalopathi	  grad	  1,	  2,	  3	  og	  
4.	  (Stikord)	  

Svar:	  Encephalopathi	  gr.	  1:	  Let	  sløvhed	  –	  tab	  af	  vågenhed,	  diskrete	  
adfærdsændringer,	  ændret	  dagsrytme,	  cerebral	  latens	  



Encephalopathi	  gr.	  2:	  Sløvhed,	  døsighed,	  desorienterethed,	  konfusion,	  
uhensigtsmæssig/	  ændret	  adfærd	  Encephalopathi	  gr.	  3	  :	  Somnolens,	  stupor,	  
svær	  desorienterethed,	  bizar	  adfærd	  Encephalopathi	  gr.	  4	  :	  Pt.	  er	  fuldstændig	  
bevidstløs	  og	  er	  reaktionsløs	  ved	  ydre	  påvirkning,	  coma	  

(Flapping	  (gr.	  2),	  Babinski,	  Doll	  ́s	  eye	  (gr.	  4)	  o.l.	  er	  obj,	  tegn)	  

Spørgsmål	  13):	  Nævn	  de	  vigtigste	  behandlingsprincipper	  ved	  encephalopathi	  

Svar:	  Identifikation	  og	  behandling	  af	  udløsende	  faktor(er)	  (ex.	  infektion,	  øvre	  
gastro-‐	  intestinal	  blødning,	  dehydrering)	  

Laktulose	  (20	  ml	  x	  4)	  Ernæringsterapi	  (primært	  glucose,	  stigende	  proteintilskud	  
evt.	  parenteralt,	  vitaminer,	  mineraler	  (K,	  Zn,	  Mg)	  Evt.	  antibiotika	  (metronidazol,	  
neomycin,	  rifaximin)	  LTX	  

Patienten	  genindlægges	  endnu	  en	  gang	  med	  coma	  grad	  3	  udløst	  af	  større	  øvre	  
gastro-‐intestinal	  blødning.	  Du	  finder	  oligouri	  samt	  forhøjet	  og	  stigende	  S-‐
creatinin.	  

Spørgsmål	  14):	  Hvilke	  diagnostiske	  overvejelser	  har	  du	  mht	  nyrefunktionen?	  
Nævn	  de	  3	  mest	  sandsynlige	  differentialdiagnoser.	  

Svar:	  Dehydrering	  ATIN	  
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Hepatorenalt	  syndrom	  

Patienten	  har	  fortsat	  oligouri,	  urin-‐mikroskopi	  er	  blank	  og	  U-‐	  Na	  <	  5	  mmol	  /	  l.	  S-‐
creatinin	  er	  hurtigt	  stigende.	  

Spørgsmål	  15):	  Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  diagnose?	  Svar:	  Hepatorenalt	  
syndrom	  (type	  1)	  

	  

Opgave	  3.	  

På	  skadestuen	  modtager	  du	  en	  16	  årig	  ung	  mand,	  som	  er	  sendt	  akut	  fra	  vagtlæge.	  
Patienten	  vågnede	  for	  ca.	  11⁄2	  time	  med	  smerter	  i	  højre	  side	  af	  skrotum.	  Han	  
har	  siden	  haft	  konstante	  smerter	  samme	  sted.	  Patienten	  benægter	  sexuelle	  
aktiviteter	  og	  har	  ingen	  vandladningsgener.	  

Objektivt	  findes	  han	  lettere	  smerte	  påvirket,	  og	  afebril.	  Skrotum	  fremtræder	  
naturlig	  af	  udseende	  med	  2	  normalt	  lejrede	  testes.	  Ved	  palpation	  af	  skrotum	  har	  
patienten	  mange	  smerter	  svarende	  til	  højre	  testes	  og	  epididymis	  og	  det	  er	  ikke	  
muligt	  at	  bedømme	  skrotalindholdet	  der	  ordentlig.	  På	  venstre	  side	  findes	  intet	  



abnormt.	  

Spørgsmål	  1.	  Hvad	  er	  dine	  diagnostiske	  overvejelser?	  Nævn	  den	  mest	  
sandsynlige	  først.	  

Svar:	  Torsio	  testis,	  torsio	  appendix	  testis,	  (epididymit),	  (orchit).	  

Spørgsmål	  2.	  Hvad	  vil	  du	  gøre	  ved	  patienten	  ?	  

Svar:	  Klargøres	  til	  et	  akut	  eksplorativt	  indgreb	  på	  skrotum	  i	  generel	  anæstesi,	  
hvor	  en	  torkveret	  testis	  detorkveres	  og	  fikseres.	  Den	  modsidige	  testis	  skal	  
samtidig	  fikseres	  for	  at	  eliminere	  den	  øgede	  risiko	  for	  torsion	  af	  denne.	  Findes	  
torkveret	  appendix	  testis	  reseceres	  denne	  blot	  uden	  yderligere	  
tiltag.	  Undersøgelse	  med	  farvedoppler	  kan	  nævnes	  og	  accepteres,	  men	  us.	  må	  
ikke	  udskyde	  det	  eksplorative	  indgreb	  hos	  denne	  patient.	  Forsøg	  på	  manuel	  
detorkvering	  kan	  nævnes,	  men	  ændrer	  ikke	  på	  indikationen	  for	  akut	  operation,	  
selv	  om	  detorkvering	  lykkes,	  og	  pt.	  bliver	  smertefri.	  

Udfyldninger	  i	  skrotum	  kan	  have	  forskellige	  etiologier	  og	  kan	  bl.a.	  opdeles	  i	  
væskeholdige	  udfyldninger	  og	  faste/solide	  udfyldninger.	  

10	  

CBSE	  ,	  9	  semester	  &	  3	  semester	  KA,	  17	  august	  2010	  

Spørgsmål	  3.	  Hvordan	  vil	  du	  objektivt	  kunne	  konstatere	  om	  en	  udfyldning	  er	  
væskeholdig	  eller	  ej?	  

Svar:	  

Undersøge	  for	  pelluciditet	  (gennemskinnelighed)	  med	  
lommelygte	  Ultralydscanning	  af	  skrotum	  giver	  mere	  præcis	  information	  og	  kan	  
udføres	  bedside.	  

Spørgsmål	  4.	  Nævn	  to	  væskeholdige	  udfyldninger	  i	  skrotum.	  

Svar:	  Hydrocele	  testis,	  Hydrocele	  funiculi,	  Spermatocele	  testis	  

Spørgsmål	  5.	  Nævn	  2	  betændelsestilstande	  af	  skrotalindholdet,	  og	  beskriv	  
ætiologien	  til	  begge	  lidelser.	  Begrund	  evt.	  forskelle	  i	  behandlingsvalg	  betinget	  af	  
patientens	  alder.	  

Svar:	  

Orchit:	  

Forårsages	  hyppigst	  af	  virus	  infektion,	  men	  i	  sjældne	  tilfælde	  er	  der	  beskrevet	  
bakteriel	  infektion.	  Hyppigst	  er	  parotitisorchit.	  Uafhængig	  af	  alder	  er	  
behandlingen	  symptomatisk	  med	  elevation	  af	  scrotum	  (nettrusser),	  sengeleje	  
evt.	  kortvarig	  behandling	  med	  steroider	  eller	  NSAID	  præparater.	  

Epididymit:	  



hos	  patienter	  40	  år	  eller	  yngre	  forårsages	  epididymit	  hyppigst	  af	  Chlamydia	  
trachomatis.	  Neisseria	  gonorrhea	  kan	  være	  agens	  i	  efterhånden	  sjældne	  tilfælde.	  
Uden	  kendt	  urologisk	  forudgående	  lidelse	  behandles	  umiddelbart	  med	  
Azithromycin	  500	  mg	  dalig	  i	  3	  dage.	  Evt.	  korrektion	  efter	  dyrkningssvar	  af	  urin.	  

hos	  patienter	  over	  40	  år	  forårsages	  epididymit	  hyppigst	  af	  Escherichia	  coli.	  
Primært	  behandles	  bredspektret	  for	  urinvejspatogene	  bakterier	  med	  f.	  eks	  
amoxillin/	  pivampicillin	  i	  doser	  på	  500	  –	  700	  mg.	  3	  –	  4	  gange	  i	  døgnet.	  Evt.	  
korrektion	  efter	  dyrkningssvar	  af	  urin.	  

Spørgsmål	  6.	  Hvordan	  vil	  du	  hos	  en	  patient	  påvise	  et	  varicocele,	  og	  hvad	  er	  
ætiologien?	  

Svar:	  Varicocele	  påvises	  altid	  i	  stående	  stilling	  evt.	  med	  samtidig	  brug	  af	  
bugpresse	  (Valsalvas	  manøvre).	  Desuden	  kan	  ultralydsscanning	  af	  skrotum	  
benyttes.	  Varicocele	  er	  hyppigst	  primært	  og	  overvejende	  lokaliseret	  på	  venstre	  
side	  forårsaget	  af	  en	  klap-‐insufficiens	  lokaliseret	  til	  indløbet	  af	  v.	  testicularis,	  der	  
munder	  i	  v.	  renalis	  eller	  sjældnere	  på	  hø	  side,	  hvor	  klapinsufficiensen	  er	  ved	  
indløbet	  af	  v.	  renalis	  i	  v.	  cava	  inferior.	  Sekundært	  varicocele	  er	  sjældnere,	  men	  
lige	  hyppigt	  på	  venstre	  og	  højre	  side	  og	  sekundær	  til	  kompression	  af	  v.	  
testicularis	  intraabdominalt.	  
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Spørgsmål	  7.	  Du	  får	  på	  subakut	  tid	  i	  ambulatoriet	  henvist	  en	  25-‐årig	  man	  fra	  
egen	  læge	  under	  diagnosen	  c.	  testis	  obs.	  Patienten	  er	  afebril.	  

a)	  Hvad	  forventer	  du	  klinisk	  at	  finde	  ved	  undersøgelse	  af	  skrotalindholdet?	  

Svar:	  en	  hård	  knudret	  lidt	  forstørret	  uøm	  testes	  på	  den	  ene	  side	  

b)	  Hvad	  vil	  dit/dine	  næste	  skridt	  være?	  Hvad	  vil	  du	  informere	  din	  patient	  om?	  

Svar:	  Patienten	  skal	  indlægges	  til	  et	  eksplorativt	  indgreb	  med	  inguinal	  (ikke	  
skrotal)	  adgang	  i	  generel	  anæstesi	  med	  åben	  biopsi	  af	  testis,	  samtidig	  med	  at	  kar	  
forsyningen	  til	  testis	  er	  af	  klemt.	  Biopsi	  af	  suspekte	  område	  sendes	  til	  
frysemikroskopi	  og	  der	  foretages	  orchiektomi	  ved	  malign	  diagnose.	  Samtidig	  vil	  
blive	  taget	  biopsi	  af	  modsidige	  testis	  pga.	  øget	  risiko	  for	  forekomst	  af	  carcinoma	  
in	  situ	  (CIS)	  her.	  Hvis	  man	  er	  usikker	  på	  palpationsfundet	  kan	  der	  præoperativt	  
foretages	  en	  ultralydsscanning.	  Der	  skal	  tages	  tumormarkører:	  alfaføtoprotein,	  
HCG	  og	  LDH.	  Der	  skal	  tages	  rtg.	  thorax	  m.h.p.	  vurdering	  af	  evt.	  
spredning.	  Patienten	  skal	  informeres	  om	  ovenstående	  overvejelser	  og	  
procedurer,	  samt	  være	  forberedt	  på	  orchiektomi,	  og	  tilbydes	  sæddeponering.	  

Spørgsmål	  8.	  Dagens	  sidste	  ambulante	  patient	  er	  en	  63-‐årig	  i	  øvrigt	  rask	  mand	  
som	  i	  stående	  stilling	  en	  ferskenstor	  bule	  i	  højre	  skrotalhalvdel,	  som	  forsvinder	  
igen	  når	  han	  lægger	  sig	  ned.	  



a)	  Hvad	  er	  det	  mest	  sandsynligt	  patienten	  fejler?	  

Svar:	  Reponibelt	  inguinalhernie.	  (Svaret	  ”hernie”	  tæller	  kun	  halvt)	  

Nogen	  tid	  senere	  genhenvises	  patienten	  fordi	  udfyldningen	  er	  tiltaget	  i	  størrelse	  
og	  ikke	  længere	  umiddelbart	  kan	  bringes	  til	  at	  forsvinde.	  Patienten	  har	  det	  stadig	  
godt	  og	  er	  uden	  smerter.	  

b)	  Diagnose	  ?	  

Irreponibelt	  inguinalhernie	  

Kort	  tid	  herefter	  henvender	  samme	  patient	  sig	  på	  skadestuen	  med	  en	  smertende	  
udfyldning	  i	  højre	  skrotalhalvdel.	  Der	  er	  samtidig	  opstået	  diffuse	  abdominal	  
smerter	  og	  kvalme.	  Patienten	  synes	  at	  hans	  mave	  er	  gået	  i	  stå.	  
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sandsynligt	  sket?	  

Inguinalherniet	  er	  inkarcereret	  

d)	  Hvad	  er	  behandlingen	  heraf?	  

Akut	  operation	  med	  vurdering	  af	  brokindholdets	  vitalitet.	  Findes	  nekrotisk	  tarm	  
reseceres	  dette	  og	  der	  udføres	  hernioplastik.	  

Da	  du	  som	  anæstesilæge	  tilser	  patienten	  ved	  det	  præanæstesiologiske	  tilsyn	  er	  
journalen	  endnu	  ikke	  skrevet.	  

Spørgsmål	  9.	  Nævn	  mindst	  6	  faktorer	  der	  er	  relevante	  at	  vide	  noget	  om	  for	  at	  
afdække	  den	  overordnede	  risiko	  for	  anæstesiologiske	  komplikationer	  eller	  
vanskeligheder	  før,	  under	  og	  efter	  operation?	  

Svar:	  BMI,	  Medicinindtagelse,	  Allergier,	  Rygeanamnese	  Alkoholanamnese	  Iskæm
isk	  hjertesygdom	  Hypertension	  Arytmier	  evt	  
pacemaker	  Respirationsinsufficiens	  Sukkersyge	  Stoftskiftesygdomme	  Nyresygdo
m	  Lever/galdevejssygdomme	  herunder	  også	  evt	  koagluationsdefekter	  Reflux	  
sygdom	  Patienten	  har	  ileus	  (=	  større	  risiko	  for	  aspiration)	  Vurdering	  af	  
problemer	  med	  maske-‐	  ventilation	  eller	  intubation	  Evt.	  tidl.	  Problemer	  ved	  
anæstesi	  

Spørgsmål	  10.	  Nævn	  to	  af	  de	  hyppigste	  risici	  ved	  universel	  anæstesi.	  

Svar	  mest	  almindelige:	  hypotension,	  bradycardi,	  problemer	  med	  ventilationen,	  
sjældne:	  allergiske	  reaktioner	  på	  anæstesimidler.	  

Spørgsmål	  11.	  Nævn	  to	  typiske	  postoperative	  komplikationer	  til	  universel	  
anæstesi.	  

Svar	  hypoxi,	  hypercapni,	  kvalme,	  opkastninger,	  atelektaser	  
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Opgave	  1	  

En	  62-‐årig	  mand	  henvender	  sig	  på	  skadestuen	  lørdag	  aften	  kl.	  20.00	  med	  
smerter	  i	  højre	  ben.	  Du	  bliver	  ringet	  op	  af	  sygeplejersken	  der	  spørger	  om	  hun	  må	  
give	  5	  mg.	  morfin	  i.v.	  ,da	  patienten	  har	  mange	  smerter	  i	  sit	  højre	  ben.	  

Spørgsmål	  1.	  Hvad	  svarer	  du?	  (Begrund	  svaret)	  

Svar:	  Nej.	  Stærkt	  smertestillende	  medicin	  kan	  vanskeliggøre	  den	  kliniske	  
undersøgelse,	  og	  påvirke	  konklusioner	  heraf.	  

Du	  ankommer	  til	  skadestuen	  og	  undersøger	  patienten.	  Han	  er	  vågen	  og	  klar,	  let	  
smertepåvirket.	  Han	  har	  gennem	  tre-‐fire	  dage	  haft	  smerter	  i	  højre	  ben,	  og	  
oplyser	  spontant	  at	  han	  føler	  sig	  varm;	  som	  om	  han	  har	  influenza,	  med	  flere	  
episoder	  med	  kulderystelser.	  Blodtrykket	  er	  130/80,	  der	  er	  regelmæssig	  puls	  
med	  frekvens	  på	  80,	  og	  temperatur	  38,2	  C	  .	  Du	  inspicerer	  patientens	  højre	  ben	  
som	  er	  let	  hævet,	  med	  rødme	  af	  huden	  fra	  midt	  på	  crus	  og	  distalt.	  

Spørgsmål	  2.	  Nævn	  de	  tre	  mest	  sandsynlige	  diagnoser	  hos	  denne	  patient.	  

Svar:	  Dyb	  venetrombose	  (DVT)	  Erysipelas/infektion	  Arteriel	  trombose	  

Spørgsmål	  3.	  Hvilken	  klinisk	  undersøgelse	  vil	  kunne	  udelukke	  én	  af	  disse	  
diagnoser?	  

Svar:	  Palpaple	  egale	  fodpulse	  vil	  udelukke	  arteriel	  trombose	  

Spørgsmål	  4.	  Hvilke	  blodprøver	  vil	  du	  ordinere	  for	  at	  komme	  diagnosen	  og	  
eventuel	  grundsygdom	  nærmere?	  Svar:	  

Hæmoglobin	  Leukocytter	  +	  differentialtælling	  Bloddyrkning	  CRP	  Blodsukker/P-‐
glucose	  D-‐dimer	  

Det	  er	  nu	  40	  minutter	  siden	  du	  har	  tilset	  patienten.	  Du	  tilkaldes	  igen	  og	  oplyses	  
telefonisk	  om	  at	  han	  er	  blevet	  tiltagende	  konfus	  med	  temperaturstigning	  til	  40,0	  
C	  .	  

Spørgsmål	  5.	  Hvordan	  vil	  du	  klinisk	  vurdere	  om	  patienten	  er	  konfus?	  

Svar:	  Bede	  ham	  oplyse	  tid,	  sted	  og	  egne	  data.	  
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Da	  du	  igen	  undersøger	  patientens	  højre	  ben	  er	  rødmen	  afløst	  af	  en	  mørk,	  nogle	  
steder	  næsten	  sort,	  misfarvning	  der	  strækker	  sig	  til	  lige	  proksimalt	  for	  knæet.	  
Enkelte	  steder	  er	  der	  bullae.	  Patienten	  angiver	  nu	  helt	  uudholdelige	  smerter.	  

Spørgsmål	  6.	  Hvad	  er	  nu	  den	  mest	  sandsynlige	  diagnose?	  

Svar:	  Nekrotiserende	  fasciitis	  

Spørgsmål	  7.	  Hvad	  er	  den	  vigtigste	  behandling	  ved	  denne	  tilstand	  og	  hvornår	  bør	  
den	  igangsættes?	  Svar:	  

Kirurgisk	  revision	  som	  bør	  foretages	  akut	  

Spørgsmål	  8.	  Hvor	  radikal	  kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  være	  i	  denne	  behandling?	  

Svar:	  Amputation	  af	  benet,	  evt.	  hofteeksartikulation.	  

Spørgsmål	  9.	  Hvilken	  supplerende	  behandling(-‐er)	  ville	  man	  iværksætte?	  

Svar:	  I.v.	  antibiotika	  (penicillin	  og	  clindamycin)	  Penicillin	  5	  MIE	  x	  4,	  Clindamycin	  
600	  mg	  x	  3	  I.v.	  immunoglobulin	  Hyperbar	  oxygen	  

Spørgsmål	  10.	  Nævn	  to	  andre	  regioner	  på	  kroppen	  hvor	  man	  ser	  denne	  tilstand	  

Svar:	  Hoved-‐hals	  regionen	  

Perineum/scrotum	  (Fourniers	  gangræn)	  (Truncus)	  

Spørgsmål	  11.	  Nævn	  mindst	  tre	  af	  de	  hyppigste	  sygdomme	  der	  disponerer	  til	  
denne	  tilstand?	  Svar:	  

Diabetes	  mellitus	  Alkoholisme	  Rygning	  Cancer	  

Perifer	  vaskulær	  lidelse	  I.v.	  stofmisbrug	  Langvarig	  steroidbehandling	  
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Patienten	  indlægges	  efter	  den	  akutte	  behandling	  på	  intensiv	  afdeling	  og	  er	  i	  
respirator.	  Der	  er	  mistanke	  om	  multiorgandysfunktion	  syndrom	  (MODS).	  

Spørgsmål	  12.	  Nævn	  fire	  organer/organsystemer	  som	  hyppigt	  er	  involveret	  i	  
denne	  tilstand,	  og	  anfør	  hvilke	  parametre	  funktionen	  af	  disse	  
organer/organsystemer	  monitoreres	  med?	  

Svar:	  o	  Hjerte-‐	  Kredsløb:	  Hypotension.	  Monitorering:	  BT,	  puls,	  pH<7.3,	  

p-‐laktat	  o	  Lunger:	  ARDS(Acute	  Respiratory	  Distress	  Syndrome).	  

Monitorering:	  SAT-‐måling,	  a-‐punktur.	  rtg.	  lunger	  o	  Koagulation:	  DIC	  
(Disseminated	  Intravascular	  Coagulation).	  



Monitorering:	  APTT,	  Thrombocyttal,	  faktor	  2,7,10/INR,	  D-‐	  

dimer,	  protein	  C,	  anti-‐trombin.	  o	  Nyre:	  ATIN	  (akut	  tubulointerstitielnefropati)	  
Monitorering:	  

Timediureser,	  se-‐kreatinin,	  elektrolytter	  o	  Hjerne:	  konfusion	  stigende	  til	  coma.	  o	  
Tarm:	  Mucosa	  acidose,	  paralystisk	  ileus.	  Monitorering.	  

Palpation,	  perkussion	  og	  stetoskopi	  af	  abdomen,	  oversigt	  over	  abdomen	  

	  

Opgave	  4.	  

72-‐årig	  mand	  henvender	  sig	  i	  Skadestuen	  på	  grund	  af	  tiltagende	  forpustethed	  og	  
træthed.	  Han	  er	  ved	  enkelte	  tilfælde	  vågnet	  om	  natten	  med	  pludselig	  
indsættende	  dyspnø.	  Aldrig	  tidligere	  indlagt.	  Er	  kendt	  med	  hypertension	  og	  svær	  
overvægt	  (BMI	  41	  kg/m2).	  Storryger	  (20-‐25	  cigaretter	  dagligt)	  siden	  
teenageårene.	  

Objektivt	  

Let	  taledyspnøisk.	  BT	  160/95,	  puls	  95.	  St.p.:	  svag	  respirationslyd.	  Svag	  
krepitation	  nedadtil	  på	  venstre	  side.	  Tydelig	  krepitation	  nederst	  på	  højre	  
lunge.	  St.c.:	  svage	  toner,	  let	  uregelmæssig	  aktion,	  ingen	  mislyde.	  Abdomen:	  svært	  
adipøs,	  mindre	  umbilikalhernie.	  UE:	  lette	  ankelødemer.	  EKG	  (bilag	  3)	  Rtg.	  af	  
thorax	  (bilag	  4)	  

• Beskriv	  patientens	  EKG	  (bilag	  3)	  	  a)	  Sinusrytme	  b)	  Takykardi	  110/min.	  c)	  
Venstresidiggrenblok	  	  

• Beskriv	  patientens	  rtg.	  af	  thorax	  (bilag	  4)	  	  a)	  Kardiomegali	  b)	  Lungestase	  	  

• Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  forklaring	  på	  patientens	  symptomer?	  	  a)	  
Hjertesvigt	  	  

4.	  Hvorledesvildubehandlepatientendetførstedøgn?	  

a)	  Indlæggelse	  
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• b)	  	  Diuretica	  	  

• c)	  	  Evt.Digoxin(ingensikkerevidensforatDigoxinhjælperpatienteri	  	  sinusrytme)	  	  

• d)	  	  Evt.nitroglycerindrop	  	  

5.	  Hvilke	  yderligere	  undersøgelser	  er	  indiceret?	  



• a)	  	  Elektrolytter,	  kreatinin,	  Hb	  	  

• b)	  	  daglig	  vejning	  og	  måling	  af	  BT	  	  

• c)	  	  S-‐troponin(udelukkeAMI)	  	  

• d)	  	  Ekkokardiografi	  	  

• e)	  	  Faste-‐Bs	  	  

• f)	  	  S-‐TSH	  	  

• g)	  	  Lipidstatus	  	  

• h)	  	  EvtNT-‐proBNP	  	  

• i)	  	  Evt	  Koronararteriografi	  (eller.	  arbejdstest	  eller	  myokardieskintigrafi,	  som	  
	  dog	  begge	  er	  af	  beskeden	  værdi	  p.gr.a.	  LBBB))	  	  

Ekkokardiografi	  viser	  en	  dilateret	  venstre	  ventrikel	  (diastolisk	  diameter	  65	  mm)	  
med	  en	  ejection	  fraction	  på	  0,30.	  Laboratorieprøver	  viser	  normal	  hæmoglobin,	  
normale	  elektrolytter,	  kreatinin	  125	  mikromol/l	  (normal	  <	  105	  mikromol/l),	  
faste-‐plasma	  glucose	  to	  dage	  i	  træk:	  7,9	  mmol/l	  og	  8,0	  mmol/l	  (normal	  <6,3	  
mmol/l),	  HbA1C	  0,08	  (normal	  <0,062)	  og	  totalkolesterol	  6,4	  mmol/l	  (normal	  6,0	  
mmol/l).	  

6.	  Lægenbehandlingsplanforpatienten.Begrunddinevalg.	  

• a)	  	  Justér	  diuretica-‐dosis	  i	  henhold	  til	  diureser	  og	  vægttab.	  Opmærksomhed	  på	  
elektrolytter.	  	  

• b)	  	  Start	  og	  optitrering	  af	  ACE-‐hæmmer.	  Opmærksomhed	  på	  s-‐kreatinin	  og	  BT	  	  

• c)	  	  Herefter	  start	  og	  optitrering	  af	  betablokker-‐behandling,	  når	  patient	  ikke	  
	  længere	  er	  inkompenseret.	  	  
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• d)	  	  Opstart	  kolesterolsænkende	  behandling	  (ingen	  sikker	  evidens	  for	  dette	  hos	  
patienter	  med	  hjertesvigt)	  	  

• e)	  	  Diæt,	  motion	  og	  vægttab	  (metabolisk	  syndrom)	  	  

• f)	  	  Opstart	  antidiabetisk	  behandling	  hvis	  punkt	  e)	  ikke	  lykkes	  	  

• g)	  	  Rygestop.	  	  

På	  den	  givne	  medicinske	  behandling	  bedres	  patienten,	  men	  er	  3	  mdr.	  efter	  
udskrivelsen	  fortsat	  forpustet	  ved	  lettere	  havearbejde,	  trappegang	  etc.	  (NYHA	  II-‐
III).	  Fornyet	  ekkokardiografi	  viser	  uændret	  ejection	  fraction	  ca.	  0,30.	  



Koronararteriografi	  viser	  diffus	  3-‐	  kars-‐sygdom	  uden	  flowlimiterende	  stenoser.	  

7.	  Hvilke	  yderligere	  behandlingstiltag	  kan	  overvejes?	  Begrund	  disse.	  ?	  

• a)	  	  Spironolactone	  Stadig	  symptomatisk	  trods	  ACE-‐hæmmer	  og	  betablokker)	  	  

• b)	  	  Biventrikulærpacemaker(venstresidigtgrenblok)	  	  

• c)	  	  Evt.ICD	  	  

• d)	  	  Evt.	  gastric	  bypass	  (BMI	  40%,	  diabetes	  mellitus,	  hypertension,	  metabolisk	  
	  syndrom)	  	  

Ved	  6.	  måneders	  kontrol	  klager	  patienten	  over	  tiltagende	  dyspnø	  og	  
hjertebanken	  ved	  anstrengelse.	  12-‐afledningers	  EKG	  viser	  atrieflimren	  frekvens	  
98/min.	  

8.	  Hvilke	  yderligere	  behandlingstiltag	  er	  indicerede?	  

• a)	  	  Digoxin	  	  

• b)	  	  Marevan	  (CHADS2	  score	  =	  3)	  	  

• c)	  	  Evt.DC-‐konvertering	  	  

Opgave	  2	  

27-‐årig	  kvinde,	  som	  for	  4	  måneder	  siden	  ophørte	  med	  rygning	  (tidligere	  20	  
cigaretter	  dagligt	  i	  ca.	  10	  år),	  henvender	  sig	  til	  egen	  læge	  på	  grund	  af	  tiltagende	  
blodig	  afføring.	  Hun	  var	  for	  11⁄2	  måned	  siden	  på	  14	  dages	  ferie	  i	  Ægypten.	  
Patienten	  har	  aldrig	  været	  hospitaliseret,	  men	  hun	  havde	  en	  tandbyld	  for	  to	  uger	  
siden,	  hvor	  der	  blev	  givet	  bredspektret	  antibiotisk	  behandling	  i	  6	  dage.	  Hun	  har	  
igennem	  en	  uge	  haft	  tiltagende	  træthed,	  afføringen	  har	  været	  tiltagende	  løs	  og	  
med	  stigende	  frekvens	  op	  til	  8	  udtømninger	  dagligt	  og	  med	  blodtilblanding	  i	  de	  
seneste	  5	  dage.	  Egen	  læge	  henviser	  patienten	  til	  subakut	  udredning	  på	  medicinsk	  
gastroenterologisk	  afdeling.	  

1.	  Begrund	  gerne	  i	  prioriteret	  rækkefølge	  hvilke	  diagnoser	  du	  finder	  overvejende	  
sandsynlige?	  

Pseudomembranøs	  kolitis	  (udløst	  af	  antibiotikabehandling)	  Infektiøs	  diarre	  
(gastroenteritis)	  efter	  udlandsrejse/kort	  anamnese	  Inflammatorisk	  tarmsygdom	  
(colitis)	  Neoplasi	  (den	  unge	  alder	  og	  korte	  forløb	  taler	  dog	  imod)	  

2.	  Hvilken	  udredning	  vil	  du	  iværksætte?	  Begrund	  udredningsprogrammet.	  

Afføring	  for	  patogene	  mikrober	  (tarmpatogene	  bakterier,	  parasitter,	  Cl.	  difficile),	  
blodprøver	  inkl.	  Hb.,	  leuc.	  +	  diff,	  thrombocyttal,	  CRP	  eller	  orosomucoid	  (akut	  
faseraktant),	  s-‐albumin,	  s-‐creatinin	  og	  elektrolytter,	  evt.	  leverbiokemi	  inkl.	  
koagulationsfaktorer	  (da,	  patienten	  har	  blødt)	  

endoskopi	  (sigmoideoskopi/koloskopi	  med	  biopsitagning)/billeddannende	  



undersøgelser	  (tyndtarmspassage	  eller	  MR	  af	  tarme,	  rtg	  af	  colon	  eller	  CT-‐
kolografi).	  

3.	  Hvis	  undersøgelserne	  viser	  tegn	  på	  inflammatorisk	  tarmsygdom	  og	  patienten	  
angiver	  symptomer/gener	  fra	  andre	  organer,	  nævn	  da	  mulige	  afficerede	  
organsystemer	  og	  de	  tilhørende	  diagnoser.	  
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Reumatologiske:	  

Metaboliske:	  

Dermatologiske:	  Oftalmologiske:	  Hepatologiske:	  Hæmatologiske:	  

Tromboemboliske:	  Pulmonale:	  Urologiske:	  

Perifer	  athritis,	  aksiale	  spondylarthropatier,	  ankyloserende	  spondylitis	  (mb	  
Bechterew),	  isoleret	  sacroilitis	  Osteoporose/-‐malaci	  (ved	  Crohns	  sygdom),	  
mineral-‐	  og	  vitamin	  mangeltilstande	  ved	  Crohns	  sygdom	  

Erythema	  nodosum,	  pyoderma	  gangrænosum,	  aftøs	  stomatitis	  Episkleritis,	  
skleritis,	  iridocyclitis,	  uveitis	  Primær	  skleroserende	  kolangitis,	  galdesten	  Anæmi	  
(NB:	  colalaminmalabsorption	  ved	  terminal	  ileitis)	  –	  af	  typen	  
inflammatorisk/jernmangel	  

Øget	  risiko	  for	  DVT	  (aktiv	  sygdom)	  og	  hyperhomocysteinæmi	  
Alveolitis/bronchitis	  Nyresten	  (især	  ved	  Crohns	  sygdom)	  

4.	  Angiv	  a)	  ekstraintestinale	  manifestationer,	  som	  er	  relateret	  til	  
sygdomsaktivitet	  ved	  inflammatorisk	  tarmsygdom,	  og	  b)	  hvilke	  ekstraintestinale	  
manifestationer,	  der	  optræder	  uafhængigt	  af	  sygdomsaktiviteten?	  

a)	  Relateret	  til	  sygdomsaktivitet:	  Erythema	  nodosum	  

Aphtøs	  stomatitis	  Perifer	  arthritis	  Episcleritis	  Anæmi	  
Hyperkoagulationstilstande	  

b)	  Uafhængigt	  forløb	  (inkl.	  efter	  kolektomi)	  ved	  inflammatorisk	  tarmsygdom:	  
Ankyloserende	  spondylitis/axial	  arthritis	  Primær	  skleroserende	  
cholangitis	  Uveitis	  (ofte	  associeret	  med	  led-‐	  og	  hud-‐manifestationer)	  
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Galdesten	  

5.	  Nævn	  de	  vigtigste	  behandlingsprincipper	  ved	  kronisk	  inflammatorisk	  
tarmsygdom	  (med	  og	  uden	  blod	  i	  afføringen)	  ved	  henholdsvis	  aktiv	  sygdom	  
såvel	  som	  inaktiv	  sygdom	  (gerne	  i	  forhold	  til	  hvilken	  del	  af	  tarmen	  og	  hvor	  meget	  
af	  tarmen,	  der	  er	  afficeret).	  

Colitis	  ulcerosa	  i	  remission:	  5-‐aminosalicylsyre	  Colitis	  ulcerosa	  i	  aktivitet:	  
Prednisolon	  (inkl.	  suppositorier/klysma	  ved	  distal	  kolitis),	  immunsuppressiv	  
behandling	  (gentagne	  steroidkure.	  NB:	  virker	  først	  efter	  10-‐12	  uger),	  5-‐
aminosalicylsyre	  (inkl.	  supp./klysma	  ved	  distal	  kolitis)	  evt.	  biologisk	  terapi	  
(infliximab)	  Crohns	  sygdom	  i	  remission:	  evt.	  B12-‐vitamin-‐injektioner.	  
Immunsuppressiv	  behandling	  Crohns	  sygdom	  i	  aktivitet:	  Prednisolon	  (evt.	  
budesonid	  ved	  termial	  ileitis),	  immunosuppressiv	  behandling	  (gentagne	  
steroidkure	  eller	  omfattende	  udbredning	  i	  tarmen.	  NB	  virker	  først	  efter	  10-‐12	  
uger),	  biologisk	  terapi,	  antibiotika	  (perianale	  fistelgener)	  Mikroskopisk	  kolitis:	  
Budesonid	  i	  flere	  måneder.	  

6.	  Angiv	  hvilke	  medicinske	  behandlinger	  givet	  som	  monoterapi,	  som	  ikke	  hører	  
til	  i	  det	  akutte	  forløb	  ved	  behandlingen	  af	  inflammatorisk	  tarmsygdom?	  Begrund	  
svaret.	  

Azathioprin/6-‐marcaptopurin/methotrexat	  –	  hvor	  virkningen	  først	  træder	  
igennem	  efter	  10-‐12	  ugers	  behandling.	  

7.	  Anfør	  de	  væsentligste	  differentialdiagnostiske	  forandringer	  overfor	  
inflammatorisk	  tarmsygdom	  ved:	  

a)	  Fæcesundersøgelse:	  

Fravær	  af	  patogene	  mikrober.	  
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b)	  Endoskopiske/radiologiske	  forandringer	  ved	  aktiv	  sygdom:	  

Ved	  colitis	  ulcerosa:	  kontinuert	  inflammatoriske	  forandringer	  strækkende	  sig	  
proksimalt	  fra	  anus.	  Ved	  Crohns	  sygdom:	  Diskontinuert	  sygdomsudbredning	  evt.	  
med	  after	  eller	  guirlandelignende	  sår,	  evt.	  med	  brostenslignende	  relief	  og	  evt.	  
med	  inflammation	  i	  coecum/terminale	  ileum.	  Ileum-‐inflammation	  taler	  imod	  
colitis	  ulcerosa.	  

c)	  Histologiske	  forandringer:	  

Ved	  colitis	  ulcerosa:	  Kryptabscesser,	  eosinofili,	  kontinuerlig	  inflammation,	  
inflammationen	  er	  lokaliseret	  til	  lamina	  propria.	  Ved	  Crohns	  sygdom:	  
Kryptabscesser,	  transmural	  inflammation,	  granulomdannelse	  (karakteristiske	  



tilfælde),	  skip	  lesions.	  Inflammationen	  kan	  være	  transmural	  (alle	  lag	  af	  
tarmen).	  Ved	  mikroskopisk	  colitis:	  fortykket	  (10	  μm)	  subepithelialt	  kollagent	  
bånd	  (kollagen	  kolitis)	  eller	  mere	  end	  20	  %	  intraepitheliale	  lymfocytter	  i	  forhold	  
til	  overflade	  celler	  (lymfocytær	  kolitis).	  

8.	  Nævn	  mindst	  5	  differentialdiagnoser	  (gerne	  i	  prioriteret	  rækkefølge)	  til	  colitis	  
ulcerosa.	  

Gastroenteritis,	  Clostridium	  difficile	  infektion,	  giardiasis,	  
amoebiasis/tuberkulose,	  colon	  Crohn,	  mikroskopisk	  colitis,	  stråle-‐colitis,	  
eosinofil	  colitis	  (yderst	  sjælden	  tilstand),	  iskæmisk	  kolitis,	  colorektal	  cancer,	  
tumores	  haemorrhoidales	  

9.	  Angiv	  billeddiagnostiske	  undersøgelser,	  som	  vil	  kunne	  anvendes	  i	  et	  
diagnostisk	  udredningsprogram.	  Anfør	  fordele	  og	  ulemper	  herved.	  

MR-‐scanning	  af	  tarme,	  CT-‐scanning	  af	  tarme,	  kapselendoskopi,	  røntgen	  af	  kolon,	  
tyndtarmspassage.	  Fordele:	  ofte	  mere	  behagelige	  for	  patienten.	  
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Ulemper:	  ingen	  biopsier	  og	  indirekte	  visualisering	  ved	  røntgen.	  Perforations-‐	  og	  
infektionsrisiko.	  Stråledoser	  ved	  røntgen	  og	  CT-‐scanning.	  Kapselendoskopi	  samt	  
MR-‐scanning	  er	  begge	  ressourcekrævende	  

10.	  a)	  Angiv	  en	  malign	  tilstand	  associeret	  til	  langvarig	  og	  udbredt	  (pancolitis)	  
inflammatorisk	  tarmsygdom.	  b)	  Angiv	  desuden	  en	  ekstraintestinal	  
manifestation,	  som	  øger	  risikoen	  malign	  sygdom.	  Beskriv	  kort	  lokalisation	  af	  
relaterede	  maligne	  sygdomme?	  

Kolorektalcancerrisiko	  er	  øget	  ved	  langvarig,	  udbredt	  og	  vedvarende	  aktiv	  
colitis.	  Primær	  scleroserende	  cholangitis	  øger	  cancerrisikoen	  markant	  –	  både	  i	  
galdegangssystemet	  og	  i	  kolon.	  

11.	  Skitser	  kort	  de	  kirurgiske	  behandlingsmuligheder	  ved	  manglende	  effekt	  af	  
medicinsk	  behandling	  hos	  patient	  med	  sikker	  colitis	  ulcerosa.	  

Kolektomi	  med	  ileostomi	  og	  blindlukket	  rectumstump,	  evt.	  etablering	  af	  et	  
ileoanalt	  reservoir.	  Kolektomi	  med	  bevarelse	  af	  rektumstump,	  hvor	  man	  i	  rolig	  
fase	  kan	  anlægge	  enten	  ileorektal	  anastomose	  (IRA	  til	  colitis	  ulcerosa	  hører	  
absolut	  til	  sjældenhederne,	  man	  gjorde	  det	  for	  mange	  år	  siden	  og	  er	  enkelte	  
steder	  i	  helt	  specielle	  situationer	  begyndt	  at	  gøre	  det	  igen,	  men	  teknikken	  
anvendes	  sædvanligvis	  ved	  Crohns	  sygdom)	  eller	  ileoanalt	  reservoir/pouch.	  

12.	  Angiv	  generelle	  præoperative	  anæstesiologiske	  parametre	  hos	  patienter	  med	  



inflammatorisk	  tarmsygdom,	  hvor	  patienten	  skal	  opereres	  (fx	  er	  svært	  påvirket	  
af	  tarmsygdommen	  eller	  hvor	  den	  medicinske	  behandling	  ikke	  har	  haft	  effekt)?	  

Vurdering	  af	  ernæringstilstanden,	  legemstemperatur,	  kredsløbspåvirkning	  (fx	  
hypotension	  og	  takycardi),	  blodprøver	  (fx	  hæmoglobin,	  albumin,	  creatinin	  
elektrolytter,	  glukose	  o.m.fl),	  er	  patienten	  i	  behandling	  med	  fx	  
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acetylsalicylsyre/NSAIDs,	  i	  AK-‐behandling,	  antidepressiva	  af	  typen	  SSRI,	  i	  
steroid-‐	  behandling,	  dagligt	  alkohol	  og	  tobaksforbrug,	  co-‐morbiditet	  (fx	  diabetes,	  
KOL,	  hjertesygdom,	  levercirrhose,	  aktiv	  malign	  sygdom,	  AIDS),	  drejer	  det	  sig	  om	  
akut	  eller	  elektivt	  indgreb.	  Disse	  parametre	  indgår	  i	  ASA-‐scoringssystemet.	  

	  

Opgave	  4	  

En	  52-‐årig	  mand	  henvender	  sig	  i	  skadestuen	  med	  dyspnø	  og	  utilpashed	  efter	  at	  
have	  flyttet	  kasser	  på	  lager	  på	  arbejdspladsen.	  Patienten	  har	  over	  en	  længere	  
periode	  følt	  dyspnø	  i	  forbindelse	  med	  cykleture	  og	  ved	  trappegang.	  Patienten	  har	  
selv	  forklaret	  det	  med	  dårlig	  kondition,	  men	  symptomerne	  er	  tiltaget	  og	  ledsages	  
nu	  også	  af	  utilpashed	  og	  strammende	  fornemmelse	  i	  halsen.	  Patienten	  har	  et	  par	  
gange	  prøvet	  at	  tage	  nitroglycerin,	  som	  hjælper	  efter	  få	  minutter.	  De	  sidste	  2	  
uger	  har	  patienten	  et	  par	  gange	  haft	  symptomer	  i	  hvile.	  

Patienten	  får	  ikke	  anden	  medicin.	  Patienten	  har	  røget	  godt	  20	  stk	  cigaretter	  
daglig	  siden	  sit	  15	  år.	  

Spørgsmål	  1.	  Nævn	  de	  tre	  mest	  sandsynlige	  årsager	  til	  patientens	  symptomer.	  
Svar:	  

•	  angina	  pectoris	  (ustabil)	  •	  aortastenose	  •	  lungeemboli	  

Spørgsmål	  2.	  Hvilke	  anamnestiske	  oplysninger	  og	  objektive	  fund,	  kan	  bestyrke	  
eller	  afkræfte	  dine	  arbejdshypoteser.	  
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•	  anamnestiske	  oplysninger:	  

1.	  tidligere	  angina	  /	  angina	  ekvivalenter	  2.	  inkompensation	  3.	  synkoper	  –	  
nærsynkoper	  4.	  hæmoptyser	  



•	  objektive	  fund:	  

1.	  st.c.:	  mislyd?	  2.	  st.p.:	  krepitation?	  3.	  hævede	  crura	  

Spørgsmål	  3.	  Hvilke	  blodprøver	  og	  andre	  undersøgelser	  vil	  du	  ordinere?	  Hvilke	  
lægemidler	  vil	  du	  ordinere	  til	  patienten	  her	  og	  nu?	  

Svar:	  

•	  blodprøver	  

1.	  Hgb,	  væsketal,	  nyretal,	  blodsukker	  2.	  CRP,	  trombocytter	  3.	  koronarenzymer	  4.	  
D-‐dimer	  

•	  undersøgelser	  Ekg,	  ekkokardiografi	  (lungeemboli?)	  

•	  præparater	  nitroglycerin,	  clopidogrel,	  lavmolekylært	  heparin,	  acetylsalicylsyre,	  
morfin.	  

Under	  indlæggelsen	  foretages	  en	  koronararteriografi.	  Denne	  viser	  
hovedstammestenose	  samt	  stenoser	  på	  arteria	  circumflexa.	  Patienten	  tilbydes	  
CABG	  (coronary	  artery	  bypass	  grafting).	  Inden	  indgrebet	  skal	  patienten	  
informeres	  om	  relevante	  komplikationer	  til	  en	  CABG.	  

Spørgsmål	  4.	  Angiv	  de	  hyppigst	  forekommende	  og	  de	  mest	  alvorlige	  
komplikationer	  i	  forbindelse	  med	  en	  CABG.	  

Svar:	  

•	  Hyppigste	  (angivelse	  af	  procenter	  er	  ikke	  nødvendig)	  

1.	  atrieflimmer	  (25-‐30%)	  2.	  blødning	  (5%),	  evt.	  reoperation	  3.	  tarmparalyse	  4.	  
kognitiv	  dysfunktion	  (>50%)	  5.	  infektion	  (2-‐5%)	  
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6.	  pneumoni	  /	  pleuraexadater	  (5%)	  •	  Alvorligste	  

1.	  perioperativt	  infarkt	  2.	  apoplexier	  3.	  pumpesvigt	  4.	  nyreinsufficiens	  

Spørgsmål	  5.	  Angiv	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  betydning	  for	  morbiditeten	  og	  
mortaliteten	  ved	  CABG.	  Svar:	  

•	  Mortalitet:	  

1.	  alder	  2.	  anden	  arteriosclerotisk	  manifestation	  (claudicatio,	  TCI=transitorisk	  

cerebral	  iskæmi)	  3.	  dårlig	  pumpefunktion	  (ejektionsfraktion	  =	  EF)	  4.	  akut	  
kirurgi	  5.	  kirurgi	  på	  ustabile	  patienter	  6.	  kompleks	  kirurgi	  



•	  Morbiditet:	  

1.	  overvægt	  2.	  DM	  3.	  rygning	  4.	  alkoholmisbrug	  5.	  dårlig	  almentilstand	  

Spørgsmål	  6.	  Angiv	  hvad	  du	  vil	  informere	  patienten	  om	  i	  forbindelse	  med	  selve	  
procedurene	  ved	  en	  CABG.	  

Svar:	  

•	  vene	  udtages	  fra	  crus	  eller	  a.	  radialis	  (allens	  test)	  •	  samtidig	  hermed	  
sternotomi	  og	  nedtagning	  af	  LIMA	  (a.	  thoracica	  interna	  sin.)	  •	  perikardiet	  åbnes,	  
hjertet	  inspiceres.	  •	  evt.	  OPCAB	  (bypass	  uden	  brug	  af	  hjertelunge-‐maskine)	  •	  
kanylering	  af	  højre	  atrium	  og	  aorta.	  •	  hjertet	  standses	  med	  kardioplegi	  (koldt	  
blod	  +	  kalium)	  •	  distale	  koronaranastomoser	  og	  derefter	  perfusion	  til	  hjertet	  •	  
centrale	  anastomoser	  •	  perfusionen	  afsluttes	  •	  pacemakerelektroder,	  2	  dræn	  og	  
lukning	  

Da	  operationen	  skal	  foregå	  i	  generel	  anæstesi,	  rekvireres	  et	  anæstesiologisk	  
præoperativt	  tilsyn.	  13	  
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Der	  tages	  EKG	  (bilag	  2)	  og	  præoperative	  blodprøver	  (se	  nedenfor).	  



Spørgsmål	  7.	  Hvad	  viser	  det	  præoperative	  EKG?	  (se	  bilag	  2	  bagest	  i	  
opgavesættet)	  	  

Svar:	  

Sinusrytme	  med	  supraventrikulær	  ekstra	  systole	  samt	  højresidig	  akse	  

Spørgsmål	  8.	  Er	  der	  forhold	  hos	  denne	  patient	  (anamnestiske	  og/eller	  objektive)	  
der	  øger	  den	  anæstesiologiske	  risiko,	  og	  er	  der	  anamnestiske	  og	  objektive	  
informationer	  du	  mangler	  før	  du	  kan	  gøre	  denne	  vurdering?	  

Svar:	  

Operationen	  forløber	  ukompliceret	  og	  patienten	  flyttes	  på	  sengeafsnit	  dagen	  
efter	  operationen.	  På	  3.	  dagen	  efter	  operationen	  bliver	  patienten	  pludselig	  

Parameter	   4/1	  2010	   20/6	  2010	   Normalområde	  

Hgb.	   7.8	   8.1	   (7.1-‐10.5	  mmol/L)	  

Thrombocytter	   276	   304	   (150-‐450	  mia/L)	  

INR	   1	   0.9	   (0.8-‐1.2	  )	  INR	  

APTT	   30	  

	  

29	   27-‐35	  sek.	  

p-‐ALAT	   48	   37	   (10-‐70	  U/L)	  

p-‐kreatinin	   167	   156	   (60-‐105	  μmol/L)	  

p-‐karbamid	   10.3	   11.1	   (3.5-‐8.1	  mmol/L)	  

p-‐kolesterol	   	  
6.9	   5.1	   (<	  5	  mmol/L)	  

p-‐LDL-‐fraktion	   	  
4.9	   3.7	   (3-‐4	  mmol/L)	  

p-‐HDL-‐fraktion	  
	  

1.1	  

	  

1.4	   (1-‐2	  mmol/L)	  

p-‐natrium	   138	   142	   (137	  –	  145	  mmol/l)	  

p-‐kalium	   	  
4.6	   4.8	   (3.5	  –	  4.4	  mmol/l)	  

p-‐blodsukker	   	   	  
5.4	   5.7	   (4.0-‐	  8.0	  mmol/l)	  



utilpas	  med	  puls	  på	  170	  per	  minut.	  

	  
Der	  mangler	  o	  Lunge	  anamnese	  o	  Hjerte	  og	  lunge	  stetoskopi	  o	  Vægt	  o	  
Anamnestiske	  oplysninger	  om	  evt.	  tidligere	  intubation	  og	  vanskeligheder	  ved	  
denne	  og	  

tandstatus	  o	  Blodtryk	  og	  puls	  måling	  

Anæstesiologiske	  overvejelser:	  o	  Forelagte	  EKG	  giver	  i	  sig	  selv	  ingen	  
indikationer	  af	  øget	  kardiovaskulær	  risiko	  ved	  

anæstesi.	  o	  Blodprøver	  viser	  let	  til	  moderat	  nefropati	  af	  kronisk	  type.	  o	  Patient	  er	  
ryger	  
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Spørgsmål	  9.	  Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  årsag?	  Angiv	  behandlingen	  af	  denne	  
komplikation.	  Svar:	  

•	  atrieflimmer	  •	  Ilt,	  beta-‐blokker,	  cordarone	  

På	  5.	  dagen	  bliver	  patienten	  febril	  Tp	  =	  38,4	  målt	  rektalt.	  Patienten	  føler	  sig	  træt,	  
lettere	  forpustet	  i	  hvile,	  har	  stadig	  smerter	  i	  såret	  i	  brystkassen	  og	  derfor	  svært	  
ved	  at	  hoste	  igennem,	  men	  er	  ikke	  yderligere	  påvirket.	  

Spørgsmål	  10.	  Hvilke	  objektive	  og	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  du	  foretage?	  
Svar:	  

Sår	  inspektion	  Lunge	  stetoskopi,	  og	  på	  mistanke	  om	  pneumoni	  rtg.	  af	  thorax	  Urin	  
stiks	  Måling	  af	  infektionsparametre	  

På	  de	  ordinerede	  undersøgelser	  får	  du	  mistanke	  om	  pneumoni.	  Du	  finder	  ingen	  
andre	  fokale	  tegn	  på	  infektion.	  

Spørgsmål	  11.	  Vil	  du	  behandle	  din	  patient	  med	  antibiotika	  –	  hvis	  ja:	  Hvilket?	  
Begrund	  dit	  valg.	  Svar:	  

Patienten	  skal	  behandles	  med	  i.v.	  Cefuroxim	  1500	  mg	  x	  3	  dgl.	  (eller	  lignende	  
cephalosporin)	  indtil	  dyrkningssvar	  foreligger.	  Præparatvalg	  er	  vejledt	  af	  at	  
patienten	  har	  en	  pneumoni	  erhvervet	  i	  sygehus.	  Da	  patienten	  ikke	  er	  påvirket	  i	  
betydelig	  grad	  undlades	  mere	  intensiv	  antibiotisk	  terapi	  med	  
Tazocin/Meropenem	  suppleret	  med	  Ciproxin.	  

Mortaliteten	  nedsættes	  ved	  ovenstående	  behandlingsforslag.	  

Spørgsmål	  12.	  Ved	  udskrivelsen	  skal	  patienten	  informeres	  om	  den	  kardielle	  



rehabilitering.	  Opstil	  et	  rehabiliteringsprogram	  for	  patienten,	  og	  angiv	  hvilke	  
lægemidler	  patienten	  skal	  udskrives	  med.	  

	   	   	   	   	  
Svar:	  

•	  Rehabiliteringsprogram:	  

1.	  kontrol	  med	  BT	  2.	  kontrol	  af	  cholesterolniveau	  3.	  ophøre	  med	  rygning	  4.	  
vægtreduktion	  5.	  evt.	  bedre	  diabetes	  behandling	  6.	  kost-‐regulation	  
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•	  Medicin:	  

1.	  hjertemagnyl/acetylsalicylsyre	  2.	  Cordarone	  i	  30	  dage	  3.	  paracetamol	  pn	  4.	  
betablokker	  ved	  AMI	  

Spørgsmål	  13.	  Efterfølgende	  gennemgås	  bl.a.	  denne	  patients	  forløb	  på	  tværfaglig	  
konference	  med	  deltagelse	  af	  bl.a.	  patologisk	  afdeling,	  og	  i	  forbindelse	  hermed	  
demonstreres	  præparater.	  

a)	  Beskriv	  kort	  det	  mikroskopiske	  billede	  af	  det	  vulnerable	  plaque	  

•	  Atheromatøs	  grød	  (lipider)	  omgivet	  af	  en	  fibrøs	  kappe	  der	  mod	  lumen	  er	  tynd	  
b)	  Hvad	  er	  komplikationerne	  til	  et	  vulnerabelt	  plaque?	  

•	  Ruptur	  med	  dannelse	  af	  trombe	  og	  udvikling	  af	  infarkt	  eller	  embolus	  

	  

Opgave	  2	  

Du	  er	  forvagt	  på	  kirurgisk	  afdeling,	  og	  der	  indlægges	  en	  14-‐årig	  pige	  via	  vagtlæge	  
med	  ondt	  i	  maven.	  Smerterne	  har	  stået	  på	  et	  par	  dage,	  var	  først	  placeret	  midt	  i	  
maven,	  og	  siden	  trukket	  ned	  og	  samlet	  sig	  til	  højre	  for	  og	  neden	  for	  navlen.	  Pigen	  
har	  normalt	  afføringsmønster	  med	  afføring	  af	  normal	  farve	  og	  konsistens	  ca.	  1	  
gang	  dagligt.	  Fik	  menstruation	  som	  12-‐årig.	  Menstruationen	  er	  ikke	  helt	  
regelmæssig,	  men	  det	  har	  den	  aldrig	  været.	  Er	  i	  øvrigt	  sund	  og	  rask.	  

Ved	  objektiv	  undersøgelse	  har	  du	  gjort	  følgende	  observationer:	  Vågen	  og	  

klar.Varm	  og	  tør.	  Normale	  farver	  og	  normal	  respiration.	  Øretemperatur	  38.3o.	  

BT	  120/80.	  Puls:	  124.	  Respirationsfrekvens	  26.	  Vægt:	  64	  kg.	  Højde:	  160	  cm.	  Hals:	  
ingen	  struma,	  adenitis	  eller	  halsvenestase.	  Stet.c.	  et	  p.:	  i.a.	  Mammae	  og	  axiller:	  i.a.	  

Abdomen:	  blødt	  overalt	  men	  med	  tydelig	  ømhed	  i	  hø.	  fossa	  iliaca.	  Der	  er	  
slipømhed	  svarende	  hertil.	  Lever	  og	  milt	  vurderes	  af	  normal	  størrelse.	  Ingen	  



udfyldninger	  at	  palpere	  i	  abdomen.	  Normalt	  klingende	  tarmlyde.	  Extremiteter:	  
i.a.	  

Spørgsmål	  1.	  Hvad	  er	  dine	  arbejdsdiagnoser?	  Svar:	  

Mest	  sandsynligt	  appendicitis	  acuta	  
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Salpingitis	  Cystitis	  Gastroenteritis	  (forstået	  som	  mesenteriel	  adenitis,	  men	  uden	  
nødvendigvis	  

tilstedeværelse	  af	  diaré)	  

Spørgsmål	  2.	  Hvad	  vil	  du	  umiddelbart	  gøre	  ved	  patienten	  når	  du	  ser	  hende	  i	  
modtagelsen?	  Svar:	  

Lægge	  venflon	  og	  opsætte	  isotonisk	  natirumklorid	  Hun	  skal	  faste	  Blodprøver.	  
Det	  er	  Ok	  hvis	  studenten	  her	  skriver	  at	  der	  ikke	  skal	  tages	  blodprøver,	  men	  det	  
er	  også	  OK	  hvis	  man	  vælger,	  at	  der	  skal	  tages	  infektionsparametre).	  

Spørgsmål	  3.	  Må	  patienten	  få	  smertestillende?	  Begrund	  dit	  svar.	  Svar:	  

Både	  ja	  og	  nej	  accepteres	  som	  svar,	  men	  man	  kan	  kun	  få	  rigtigt	  for	  dette	  
spørgsmål	  hvis	  svaret	  er	  begrundet)	  

Spørgsmål	  4.	  Skal	  patienten	  have	  lavet	  gynækologisk	  undersøgelse?	  Svar:	  

JA	  hvis	  hun	  har	  haft	  sexuel	  debut.	  Nej	  hvis	  der	  ikke	  har	  været	  sexuel	  debut.	  D.v.s.	  
at	  der	  skal	  spørges	  om	  sexuel	  debut.	  

Spørgsmål	  5.	  I	  løbet	  af	  de	  næste	  par	  timer	  bliver	  patienten	  mere	  øm	  i	  maven	  og	  
nu	  tolker	  du	  palpation	  af	  abdomen	  som	  defense	  musculaire.	  Hvad	  vil	  du	  gøre	  ved	  
dette	  ?	  

Svar:	  

Patienten	  skal	  akut	  opereres.	  Der	  skal	  ikke	  forud	  for	  dette	  foretages	  yderligere	  
undersøgelser	  af	  nogen	  art.	  Den	  rigtigste	  operation	  vil	  være	  en	  diagnostisk	  
laparoskopi.	  

Spørgsmål	  6.	  Din	  beslutning	  ovenfor,	  vil	  den	  have	  været	  anderledes	  hvis	  
anamnesen	  var	  7	  dage	  i	  stedet	  for	  2	  dage?	  

Svar:	  

Ja	  ved	  længere	  anamnese	  bør	  man	  foretage	  ultralydscanning	  m.h.p.	  om	  der	  f.eks.	  



er	  en	  periappendikulær	  absces	  som	  kan	  behandles	  med	  ultralydvejledt	  drænage	  
i	  stedet	  for	  operation.	  

Spørgsmål	  7.	  Hvad	  er	  det	  helt	  præcist	  som	  giver	  operationsindikation	  hos	  en	  
patient	  som	  denne?	  Svar:	  

Det	  abdominale	  palpationsfund.	  Øvrige	  parametre	  så	  som	  blodprøvesvar	  og	  
temperatur	  støtter	  kun	  beslutningen,	  men	  beslutningen	  tages	  på	  baggrund	  af	  
palpationsfundet.	  
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Spørgsmål	  8.	  Du	  har	  nu	  besluttet	  at	  patienten	  skal	  opereres.	  Hun	  spørger	  dig	  
hvordan	  hun	  skal	  bedøves	  til	  operationen	  –	  hvad	  vil	  du	  svare?	  

Svar:	  

Generel	  anæstesi	  er	  obligatorisk	  til	  laparoskopisk	  kirurgi.	  Det	  er	  således	  en	  fejl	  
f.eks.	  at	  svare	  regional	  anæstesi.	  Infiltrationsanalgesi	  anvendes	  med	  fordel	  
svarende	  til	  trokarstederne	  og	  i	  incisionen	  såfremt	  man	  konverterer	  til	  
laparotomi.	  

Spørgsmål	  9.	  Hvilken	  smertebehandling	  skal	  patienten	  have	  efter	  operationen	  ?	  
Svar:	  

NSAID	  og	  paracetamol	  samt	  opioid	  p.n.	  

Spørgsmål	  10.	  Operationen	  viser	  perforeret	  appendicitis	  acuta	  med	  frit	  pus	  i	  
abdomen.	  Anfør	  principperne	  for	  den	  antibiotiske	  behandling.	  

Typisk	  anvendes	  3-‐stofs-‐kombinationsbehandling	  med	  metronidazol	  –	  et	  
aminoglucosid	  og	  et	  penicillinpræparat	  eller	  cefalosporin.	  Ved	  perforeret	  
appendicitis	  skal	  behandlingen	  fortsættes	  3	  dage	  i.v.	  og	  kan	  herefter	  seponeres	  
uden	  efterfølgende	  peroral	  behandling.	  

Spørgsmål	  11.	  Skal	  patienten	  faste	  efter	  operationen	  ?	  Svar:	  

Nej	  –	  må	  få	  normal	  kost	  med	  det	  samme.	  

Spørgsmål	  12.	  Nævn	  5	  differentialdiagnoser	  til	  akut	  appendicitis.	  Svar:	  

Ekstrauterin	  graviditet	  Akut	  salpingitis	  Torkveret	  ovariecyste	  Blødning	  eller	  
ruptur	  af	  ovariecyste	  Ovulationssmerter	  

Perforeret	  duodenalt	  ulcus	  Cholecystitis	  Mb.	  Crohn	  Cystitis	  

Lymphadenitis	  mesenterialis	  



Spørgsmål	  13.	  Vi	  forestiller	  os	  nu	  et	  andet	  scenarie	  hvor	  man	  ved	  operationen	  
finder	  fortykket	  terminale	  ileum	  og	  forstørrede	  lymfeknuder	  i	  tarmkrøset	  
svarende	  hertil.	  Appendix	  er	  normal.	  Hvilke	  mulige	  diffentialdiagnoser	  kan	  dette	  
være?	  

	   	   	   	   	   	  
Svar:	  

	  
Mb.	  Crohn	  Lymphadenitis	  mesenterialis	  med	  terminal	  ileitis	  der	  oftest	  skyldes	  
en	  yersinia-‐	  infektion	  

	  
Opgave	  1.	  
	  
En	  41	  –årig	  mand	  henvender	  sig	  til	  sin	  praktiserende	  læge	  i	  forbindelse	  med	  
receptfornyelse.	  Han	  har	  slidgigt	  og	  er	  i	  behandling	  for	  depression,	  
hypercholesterolæmi	  og	  arteriel	  hypertension.	  Lever	  i	  parforhold	  og	  er	  i	  arbejde.	  
Har	  et	  dagligt	  alkoholforbrug,	  er	  moderat	  overvægtig	  og	  har	  som	  ung	  
eksperimenteret	  med	  diverse	  rusmidler	  mm.	  Er	  i	  behandling	  med	  simvastatin,	  
venlafaxin,	  amlodipin,	  paracetamol	  og	  ibuprofen.	  
Rutineblodprøver	  viser	  følgende:	  
	  
	   	   Referenceværdi	  
Hæmoglobin	  (mmol/L)	   8,2	   8,1-‐10,3	  
MCV	  (fl)	   100	   82-‐98	  
Kreatinin	  (μmol/L)	   89	   60-‐105	  
P-‐Na	  (mmol/L)	   131	   137-‐145	  
P-‐K	  (mmol/L)	   4,1	   3,6-‐5,0	  
ALAT	  (U/L)	   90	   10-‐70	  
ASAT	  (U/L)	   110	   14-‐45	  
Bilirubin	  (μmol/L)	   30	   2-‐25	  
Prothrombin	  (U/L)	   0,90	   0,7-‐1,3	  
Basisk	  fosfatase	  (U/L)	   100	   35-‐105	  
Albumin	  (g/L)	   36	   36-‐48	  
LDH	  (U/L)	   315	   105-‐205	  
	  
Spørgsmål	  1.	  
a)	  Angiv	  i	  prioriteret	  rækkefølge	  3	  mulige	  forklaringer	  på	  tilstanden,	  og	  begrund	  
svarene.	  
	  
Svar:	  	  
1.	  alkohol	   MCV	  forhøjet,	  ASAT	  >	  ALAT	  og	  oplysning	  om	  dgl.	  

alkoholindtagelse.	  
2.	  simvastatin	   medfører	  hos	  få	  procent	  forhøjede	  leverenzymer.	  

Statiner	  er	  relativt	  kontraindicerede	  ved	  leversygdom	  og	  
alkoholisme.	  

3.	  Hepatitis	  C	   oplysninger	  om	  tidligere	  misbrug.	  



4.	  Paracetamol	   akut	  indtagelse	  af	  >	  4	  g	  samt	  kronisk	  overdosering	  kan	  
medføre	  leverpåvirkning,	  og	  tærsklen	  er	  lavere	  ved	  
samtidig	  alkoholindtagelse.	  

5.	  Ibuprofen	  	   kan	  sjældent	  medføre	  alvorlig	  leverpåvirkning.	  
	  
b)	  Angiv	  for	  hvert	  af	  dine	  3	  valg	  hvordan	  du	  vil	  afklare	  ætiologien.	  
	  
Svar:	  
1. uddybe	  alkoholanamnesen,	  IgA,	  alkoholabstinens,	  evt.	  misbrugsteam,	  antabus	  
2. pause	  og	  evt.	  reexponering	  
3. antistof	  mod	  hepatitis	  C	  virus	  
4. stoppe	  indtagelsen	  og	  kontrollere	  leverprøver	  +	  LDH	  
5. stoppe	  indtagelsen	  og	  kontrollere	  levertal	  
	  
	  
Levertallene	  normaliseres	  efter	  din	  intervention.	  
Fem	  år	  senere	  indlægges	  den	  nu	  46	  årige	  mand	  via	  skadestuen	  til	  afrusning.	  
	  
Spørgsmål	  2.	  
a) Beskriv	  de	  væsentligste	  fund	  og	  kliniske	  tegn	  ved	  stigende	  sværhedsgrader	  af	  

alkoholabstinens.	  
	  
Svar:	  
Abstinens	   	   indre	  uro,	  søvnløshed,	  sved,	  tremor,	  tachycardi	  
Truende	  delir	   som	  ovenstående	  +	  hallucinationer	  
Delirium	  tremens	   som	  ovenstående	  +	  desorientering,	  bevidsthedsplumring,	  

motorisk	  uro,	  subfebrilia,	  angst.	  Ultimativt	  kramper.	  
	  
b)	  Angiv	  behandlingsplan	  og	  –mål	  samt	  observationsplan	  for	  alkoholabstinens.	  
	  
Svar:	  
Patienten	  observeres	  tæt	  (hver	  time)	  med	  bevidsthedsniveau,	  puls,	  temperatur,	  
sved,	  tremor/uro.	  
Afhængig	  af	  den	  samlede	  vurdering	  af	  sværhedsgraden	  (score)	  doseres	  
benzodiazepin	  oralt	  hver	  time	  (ex.	  Risolid	  i	  doser	  fra	  50	  til	  100	  mg),	  ved	  mistanke	  
om	  ventrikelretention	  eller	  progression	  trods	  behandling	  vælges	  rectal	  eller	  
intravenøs	  administration.	  
Alternativt	  til	  benzodiazepiner	  kan	  anvendes	  fenemal	  (100-‐200	  mg	  per	  time),	  men	  
halveringstiden	  er	  meget	  længere.	  Begge	  doseres	  lavere	  ved	  leversvigt.	  
Blodsukker	  monitoreres.	  Rehydrering	  og	  korrektion	  af	  elektrolytforstyrrelser.	  
Ved	  kramper	  der	  ikke	  responderer	  hurtigt	  på	  benzodiazepiner	  eller	  recidiverer	  
foretages	  mætning	  med	  fosfenytoin.	  	  
Tiamin	  gives	  intravenøst	  til	  alle.	  
	  
Målet	  er	  at	  bryde	  abstinenstilstanden	  uden	  at	  overdosere,	  at	  udelukke	  anden	  lidelse	  
(især	  ved	  temp	  >	  38,5),	  og	  at	  forhindre	  udviklingen	  af	  Wernickes	  encefalopati.	  
Patienten	  skal	  falde	  til	  ro	  inden	  for	  få	  timer,	  ved	  sværere	  grader	  skal	  han	  bringes	  til	  
at	  sove.	  
	  



Kumuleret	  totaldosis	  kalkuleres	  løbende.	  
Når	  tilstanden	  er	  stabiliseret	  igangsættes	  aftrapning	  efter	  skema.	  	  
Patienten	  tilbydes	  før	  udskrivelse	  opfølgning	  i	  misbrugsregi.	  
	  
c) Patienten	  udvikler	  trods	  velbehandlet	  abstinenstilstand	  tiltagende	  konfusion.	  

Hvilken	  tilstand	  kan	  være	  under	  udvikling?	  Beskriv	  tilstandens	  kliniske	  
karakteristika	  og	  angiv	  behandlingen.	  

	  
Svar:	  
Wernickes	  encefalopati.	  Karakteriseret	  ved	  konfusion,	  bevidsthedsforstyrrelse,	  
hukommelsestab,	  ataksi	  og	  horizontal	  nystagmus,	  blikparese	  og	  nervus	  
abducensparese.	  
Forebyggelse	  og	  behandling	  er	  tiamin	  givet	  intravenøst,	  initialt	  400	  mg	  tre	  gange	  
dgl.	  i	  3	  dage.	  Sideløbende	  gives	  B-‐combin.	  
	  	  
	  
Spørgsmål	  3.	  
	  
To	  år	  senere	  indlægges	  samme	  mand	  på	  akutafdelingen	  .	  De	  pårørende	  har	  oplevet	  
ham	  som	  mere	  sløv	  de	  sidste	  to	  uger,	  og	  han	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  sove.	  
Alkoholmisbruget	  er	  fortsat	  op	  til	  kort	  før	  indlæggelsen.	  Har	  nedsat	  appetit	  og	  
kvalme	  uden	  opkastninger.	  BT	  118/71,	  puls	  99,	  temperatur	  37,9,	  
respirationsfrekvens	  17,	  icterisk,	  spændt	  abdomen.	  Ikke	  nakkestiv.	  
Blodprøverne	  viser:	  
	  
	   	   Referenceværdi	  
Hæmoglobin	  (mmol/L)	   7,1	   8,1-‐10,3	  
Leukocytter	  (mmol/L)	   12,9	   3,5-‐8,8	  
MCV	  (fl)	   110	   82-‐98	  
Kreatinin	  	  (μmol/L)	   101	   60-‐105	  
P-‐Na	  (mmol/L)	   129	   137-‐145	  
P-‐K	  (mmol/L)	   2,8	   3,6-‐5,0	  
ALAT	  (U/L)	   90	   10-‐70	  
ASAT	  (U/L)	   210	   14-‐45	  
Bilirubin	  	  (μmol/L)	   150	   2-‐25	  
Prothrombin	  (U/L)	   0,49	   0,7-‐1,3	  
Basisk	  fosfatase	  (U/L)	   218	   35-‐105	  
Albumin	  (g/L)	   28	   36-‐48	  
LDH	  (U/L)	   349	   105-‐205	  
Blodsukker	  (mmol/L)	   10	   3,5-‐6,0	  
CRP	  (mg/L)	   38	   0,2-‐8	  
	  
	  
a) Nævn	  3	  tentative	  diagnoser?	  Anfør	  kort	  hvilke	  oplysninger	  du	  lægger	  til	  

grund	  for	  disse.	  
	  	  
Svar:	  
1.	  Dekompenseret	  levercirrhose	  på	  alkoholisk	  grundlag;	  anamnesen	  er	  årelang,	  har	  
ascites	  og	  nedsat	  leverfunktion	  med	  tegn	  til	  hepatitis.	  



2.	  Præcoma	  hepaticum;	  er	  sløv.	  
3.	  Subakut	  bakteriel	  peritonit	  obs.	  pro;	  skal	  altid	  mistænkes	  ved	  nyopstået	  ascites	  
hos	  cirrhosepatient,	  subfebrilia.	  
4.	  Vena	  portae	  trombose	  obs.	  pro;	  ascites,	  ingen	  oplysninger	  om	  perifere	  ødemer.	  
5.	  Diabetes	  mellitus	  type	  II;	  ikke	  fastende	  blodsukker	  forhøjet,	  kan	  dog	  skyldes	  
stressreaktion.	  
	  
b) Anfør	  og	  begrund	  hvilke	  undersøgelser	  du	  vil	  udføre	  umiddelbart	  eller	  

snarest.	  
	  
Svar:	  
-‐Objektiv	  undersøgelse:	  (1)	  tegn	  til	  cirrhose	  i	  form	  af	  spider	  naevi?	  Perifere	  
ødemer?	  (2)	  flapping,	  nystagmus?	  (3)	  infektionstegn	  (ascites,	  lunger)?	  
-‐Diagnostisk	  ascitespunktur:	  (1)	  foretages	  akut,	  (2)	  sendes	  til	  akut	  tælling	  af	  
neutrofile	  leucocytter	  og	  til	  dyrkning	  og	  resistensbestemmelse	  (evt.	  amylase	  og	  
LDH).	  (3)	  Undersøgelsen	  foretages	  bed-‐side	  i	  nedre	  venstre	  kvadrant	  efter	  
desinfektion	  med	  klorhexidinsprit	  og	  uden	  lokalbedøvelse.	  
-‐Ultralyd	  af	  abdomen	  mhp.	  flow	  i	  vena	  porta,	  levermorfologi,	  evt.	  fokale	  
forandringer.	  
-‐Blodsukker	  3	  gange	  daglig.	  Væsketal	  kontrolleres	  dagligt.	  
-‐Måle	  spormineraler	  (Magnesium,	  fosfat,	  calcium,	  zink).	  
-‐Måling	  af	  serum-‐amonium	  er	  ikke	  rutine.	  
	  
c) Redegør	  for	  de	  behandlinger	  du	  vil	  igangsætte	  umiddelbart	  eller	  snarest.	  
	  
Svar:	  
Korrigere	  K-‐deficit	  og	  sikre	  væsketilførsel	  med	  isotonisk	  glucose	  (CAVE	  saltvand).	  
Give	  tiamin	  intravenøst	  (400	  mg	  3	  gange	  dgl).	  
Hvis	  antallet	  af	  polymorfkernede	  leukocytter	  >	  250	  x	  106	  /L	  har	  patienten	  
formentlig	  subakut	  bakteriel	  peritonitis	  og	  skal	  behandles	  med	  intravenøs	  
cephalosporin	  (andet	  antibiotika	  med	  dækning	  også	  for	  enterococcus	  accepteres).	  
Monitorere	  vitale	  værdier	  hyppigt	  i	  hver	  vagt,	  inkl.	  cerebral	  tilstand.	  
Væskeskema	  med	  registrering	  af	  alle	  indgifter	  og	  udgifter	  inkl.	  diurese.	  
	  
d) Angiv	  mulige	  årsager	  til	  coma	  hepaticum.	  Angiv	  definition	  og	  niveauer,	  og	  

beskriv	  hvad	  der	  karakteriserer	  disse.	  
	  
Svar:	  
Årsager:	  blødning	  fra	  gastrointestinalkanalen,	  obstipation,	  infektion,	  dehydrering,	  
medikaminae	  (sedativa,	  morfin),	  vena	  porta	  trombose,	  hepatocellulært	  carcinom.	  
Definition:	  Klinisk	  syndrom	  med	  bevidsthedssvækkelse	  som	  følge	  af	  leversvigt.	  
Niveauer:	  
Grad	  1	   små	  ændringer	  i	  psyke	  og	  adfærd	  stigende	  til	  sløvhed,	  træthed	  og	  

irritabilitet	  
Grad	  2	  konfusion,	  somnolens	  
Grad	  3	  stupor	  
Grad	  4	   coma	  uden	  smertereaktion,	  extensiv	  plantarreflex	  (Babinski),	  tegn	  på	  

affektion	  af	  hjernestamme.	  
	  



e) Beskriv	  behandlingen	  af	  levercoma	  og	  angiv	  rationalet	  for	  terapivalg.	  
	  
Svar:	  
Laksans	  anvendes	  selvom	  dokumentationen	  er	  ringe.	  Oftest	  laktulose.	  Rationale	  at	  
fjerne	  amonia	  fra	  nedbrydning	  af	  	  protein	  og	  	  aminosyrer.	  
Sikre	  væskebalance	  med	  indgift	  af	  isotonisk	  eller	  10%	  glucose	  via	  ventrikelsonde	  
eller	  intravenøst.	  
Tiamin,	  stærkt	  B	  vitamin,	  evt.	  K-‐vitamin	  intravenøst.	  
Opspore	  og	  behandle	  infektioner.	  
Ernæring	  med	  glucose	  og	  aminosyrer.	  Gives	  via	  sonde	  hos	  den	  ikke	  koopererende	  
patient.	  Disse	  patienter	  er	  typisk	  yderst	  malnutrierede.	  
Korrektion	  af	  mineraldeficit	  (undtagen	  Na)	  og	  blodsukker	  (insulin).	  
Lede	  efter	  gastrointestinal	  blødning	  ved	  mistanke	  (høj	  carbamid/creatinin	  ratio).	  
	  
f) Familien	  vil	  gerne	  vide	  hvad	  prognosen	  er.	  Angiv	  hvilke	  parametre	  der	  indgår	  

i	  den	  klassifikation	  som	  kan	  vejlede	  dig	  i	  relation	  til	  patientens	  kroniske	  
leversygdom.	  Angiv	  omtrentlige	  tal	  for	  denne	  patients	  1	  års	  overlevelse.	  

	  
Svar:	  
Child-‐Pugh	  score	  A	  –	  B	  –C.	  
Bygger	  på	  graden	  af	  encephalopati,	  bilirubin,	  albumin,	  koagulationsfaktorer	  og	  
tilstedeværelse	  af	  ascites.	  
Denne	  patient	  har	  Child	  score	  C	  med	  forventet	  et-‐års	  overlevelse	  på	  ca.	  45%.	  
	  
Spørgsmål	  4	  
Anfør	  en	  systematisk	  tilgang	  til	  behandling	  af	  ascites	  udløst	  af	  leversvigt.	  
	  
Svar:	  
Saltbegrænset	  kost	  
Diuretisk	  behandling	  mhp.	  vægttab	  på	  maksimalt	  ½	  kg	  dgl;	  spironolacton	  100	  –	  
200	  (400)	  mg	  daglig.	  Dernæst	  tillæg	  af	  furosemid	  (40	  mg).	  Yderligere	  tillæg	  af	  
thiazid	  (Centyl	  2,5	  mg	  1-‐2	  gange	  per	  uge)	  med	  forsigtighed.	  
Ascitestapning.	  Risikabel	  ved	  lavt	  trombocyttal.	  Substituer	  med	  humant	  albumin	  
intravenøst	  ved	  tapning	  af	  mere	  end	  5	  liter	  (20	  g	  per	  2,5	  liter	  herover).	  
Udeluk	  subakut	  bakteriel	  peritonitis.	  
Transjugulær	  Intrahepatisk	  Portosystemisk	  Shunt	  (TIPS)	  ved	  resistent	  ascites	  og	  
uden	  aktuel	  eller	  tidligere	  hepatisk	  encephalopati;	  med	  stent	  forbindes	  en	  gren	  af	  
vena	  portae	  med	  en	  vena	  hepatica	  og	  det	  sikres	  at	  gradienten	  over	  stenten	  er	  ca	  12	  
mmHg	  (kontraindiceret	  hos	  denne	  patient	  p.g.a.	  coma).	  
	  
Efter	  1	  uges	  indlæggelse	  er	  patienten	  vågen.	  Kaster	  pludselig	  frisk	  blod	  op	  og	  
kvitterer	  melæna.	  
	  
Spørgsmål	  5	  
Redegør	  for	  mulige	  årsager	  og	  behandling.	  
	  
Svar:	  
Øvre	  gastrointestinal	  blødning	  fra	  varicer	  eller	  ulcus	  (næppe	  hypertensiv	  portal	  
gastropati).	  



	  
-‐	  Der	  anlægges	  ventrikelsonde	  med	  stort	  lumen,	  og	  der	  aspireres	  ofte	  eller	  
kontinuerligt.	  
-‐	  Sørg	  for	  2	  gode	  intravenøse	  adgange,	  CVK	  er	  ønskeligt.	  
-‐	  Indgiv	  terlipressin	  2	  mg	  intravenøst	  umiddelbart	  og	  hver	  4.	  time	  (hos	  denne	  
patient	  med	  samtidig	  hjertesygdom	  kun	  1	  mg).	  Virker	  arterielt	  vasokonstiktorisk	  i	  
splanikusgebetet	  og	  nedsætter	  ad	  denne	  vej	  trykket	  i	  vena	  porta,	  samtidig	  med	  at	  
perfusionen	  af	  nyrer	  øges.	  Obs	  ved	  hjertesygdom	  og	  arteriosclerose	  (observation	  af	  
perifere	  dele	  af	  ekstremiteter).	  
-‐	  Blodprøve	  til	  hæmoglobin,	  blodtype	  og	  forlig	  på	  (ex	  6	  portioner)	  blod.	  	  
-‐	  Blodtransfusion.	  Pas	  på	  med	  NaCl.	  
-‐	  Antibiotika	  intravenøst;	  ciprofoxacin	  500	  mg	  iv	  x	  2	  daglig.	  Forebyggende,	  
nedsætter	  reblødning.	  
-‐	  Akut	  gastroskopi	  mhp.	  identifikation	  af	  blødningskilde	  og	  sclerosering	  af	  ulcus	  
hhv.	  banding/sclerosering	  af	  blødende	  oesofagusvaricer.	  Senere	  kontrolskopi.	  
-‐	  Sengstaken	  Blakemore	  sonde	  kun	  ved	  fortsat	  ukontrollabel	  blødning.	  
-‐	  TIPS	  er	  en	  ultimativ	  løsning.	  
	  
Hvis	  der	  påvises	  varicer	  skal	  patienten	  efterfølgende	  forsøges	  behandlet	  med	  ikke-‐
selektiv	  β-‐blokker,	  propanolol.	  
	  
Det	  fremgår	  af	  e-‐journalen,	  at	  han	  året	  før	  har	  været	  indlagt	  på	  et	  andet	  sygehus	  
og	  der	  fået	  foretaget	  en	  leverbiopsi.	  Denne	  rekvireres.	  Histologisk	  undersøgelse	  af	  
leverbiopsien	  viser	  alkoholbetinget	  livercirrose.	  	  
	  
Spørgsmål	  6.	  
Beskriv	  det	  typiske	  makroskopiske	  (konsistens	  og	  struktur)	  og	  mikroskopiske	  
billede	  heraf.	  
	  
Svar:	  	  
makr.:	  leveren	  har	  øget	  konsistens,	  er	  nodulær.	  
mikr.:	  	  regenerationsnoduli/parenkymatøse	  regenerations	  noduli	  (et	  af	  svarene	  er	  
acceptabelt),	  noduli	  omgivet	  af	  fibrose.	  
For	  den	  dygtige	  student	  tillige:	  steatose/steatohepatitis,	  	  pericellulær	  fibrose,	  
Mallory	  legemer,	  nekrose	  
	  

I	  forløbet	  foretages	  CT	  scanning	  af	  abdomen	  .	  Beskrivelse:	  leveren	  er	  præget	  af	  
fibrose.	  Der	  ses	  solitær	  stor	  tumor	  (8x10	  cm)	  i	  højre	  leverlap.	  Normal	  galdeblære,	  
ingen	  intra-‐	  eller	  ekstrahepatisk	  kolestase.	  I	  pancreas	  ses	  mikroforkalkninger	  og	  
2	  pseudocyster	  på	  op	  til	  1	  cm	  i	  diameter	  samt	  kalibervekslende	  pancreasgang.	  	  
	  
Spørgsmål	  7)	  	  
a)	  Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  tumorform?	  Begrund	  kort.	  
	  
Svar:	  
Hepatom	  (hepatocellulært	  carcinom).	  
Hepatomet	  repræsenterer	  	  den	  hyppigste	  af	  alle	  primære	  levertumorer.	  Mere	  end	  
80	  %	  af	  hepatomer	  opstår	  i	  en	  cirrhotisk	  lever.	  Patienten	  har	  en	  dokumenteret	  
alkoholinduceret	  levercirrose.	  



	  
b) Angiv	  supplerende	  undersøgelse(-‐r)	  til	  afklaring	  af	  forandringerne	  i	  leveren.	  
	  
Svar:	  	  
Ultralyd	  med	  kontrast	  får	  at	  afsløre	  hypervaskularitet.	  
Bestemmelse	  af	  α-‐føtoprotein	  i	  blod.	  
	  
c) Angiv	  mulige	  behandlinger.	  
	  
Svar:	  
Leverresektion,	  embolisering,	  kemoterapi	  
	  
	  
OPGAVE	  2.	  
	  
69-‐årig	  kvinde	  indlægges	  akut	  med	  turevise	  abdominalsmerter	  gennem	  2-‐3	  døgn,	  
nu	  mere	  konstante.	  Tiltagende	  fornemmelse	  af	  udspilet	  abdomen,	  ingen	  afføring	  
eller	  flatus	  det	  sidste	  døgn.	  Er	  utilpas	  med	  kvalme	  men	  ingen	  opkastninger.	  Har	  
intet	  indtaget	  det	  sidste	  døgn.	  
	  
Spørgsmål	  1	   	  
Hvilke	  indledende	  tiltag	  vil	  du	  iværksætte	  i	  modtagelsen?	  
	  
Svar:	   	  
iv.	  adgang	  med	  NaCl,	  -‐	  evt.	  sonde,	  -‐	  blodprøver	  i	  form	  af	  Hgb,	  elektrolytter,	  
creatinin,	  -‐	  uddybe	  anamnese,	  -‐	  objektiv	  undersøgelse.	  
	  
Spørgsmål	  2	   	  
Hvad	  er	  din	  tentative	  diagnose?	  
	  
Svar:	   	  
ileus	  
	  
Patienten	  er	  tidligere	  rask	  udover	  velbehandlet	  hypertension	  og	  operation	  for	  
hofteartrose.	  
Du	  finder	  ved	  den	  objektive	  undersøgelse	  at	  patienten	  er	  afebril	  og	  relativt	  
upåvirket.	  Moderat	  dehydreret.	  Abdomen	  er	  meteoristisk	  og	  distenderet,	  kun	  
lettere	  ømt	  og	  uden	  peritonealt	  præg.	  
	  
Spørgsmål	  3	   	  
Nævn	  og	  forklar	  2	  objektive	  abdominalfund	  ved	  det	  peritoneale	  abdomen.	  
	  
Svar:	  
slipømhed	  eller	  perkussionsømhed	  som	  udtryk	  for	  at	  peritoneum	  parietale	  er	  
inflammeret	  –	  peritonit.	  
Defence	  eller	  muskelværn	  som	  udtryk	  for	  en	  involuntær	  statisk	  sammentrækning	  af	  
abdominal	  muskulaturen.	  Er	  afhængig	  af	  muskelmassen	  i	  abdominalvæggen.	  
	  



Mellemvagten	  tilser	  patienten	  og	  er	  enig	  i	  din	  vurdering.	  Patienten	  sendes	  til	  en	  
undersøgelse,	  hvis	  resultat	  kan	  ses	  i	  bilag	  1,2	  og	  3.	  
	  
Spørgsmål	  4	   	  
Hvilken	  undersøgelse	  drejer	  det	  sig	  om?	  Beskriv	  den?	  	  
	  
Svar:	  
Oversigt	  over	  abdomen,	  liggende	  (bilag	  1	  og	  2)	  og	  stående	  (bilag	  3).	  Den	  viser	  
dilateret	  colon	  med	  væskespejl,	  ingen	  luft	  i	  rektum.	  Let	  dilateret	  tyndtarm	  uden	  
væskespejl.	  
	  
Spørgsmål	  5	   	  
Hvad	  er	  den	  radiologiske	  diagnose?	  
	  
Svar:	  
Colonileus	  
	  
Der	  suppleres	  med	  undersøgelsen	  vist	  i	  bilag	  4	  
	  
Spørgsmål	  6	   	  
Hvilken	  undersøgelse	  drejer	  det	  sig	  om	  og	  hvad	  viser	  den?	  
	  
Svar:	  
Colonindhældning	  med	  vandig	  kontrast	  og	  den	  viser	  et	  totalt	  stop	  i	  
colonsigmoideum.	  
	  
Spørgsmål	  7	   	  
Hvad	  er	  den	  sandsynlige	  årsag	  til	  tilstanden?	  
	  
Svar:	  
Sigmoideumcancer,	  men	  stenose	  af	  anden	  årsag	  kan	  ikke	  sikkert	  udelukkes.	  
	  
Spørgsmål	  8	   	  
Hvilke	  andre	  til	  grundlæggende	  årsager	  kan	  forårsage	  patientens	  tilstand	  og	  
hvorledes	  vil	  de	  fremstå	  på	  den	  seneste	  undersøgelse?	   	  
	  
Svar:	  
Divertikulitstenose,	  der	  vi	  da	  oftest	  kunne	  ses	  divertikler	  i	  området.	  
Volvulus,	  hvor	  der	  ofte	  ses	  næbkonfiguration	  svarende	  til	  stoppet.	  
	  
Spørgsmål	  9	   	  
Hvilken	  primær	  behandling	  vil	  du	  tilbyde	  din	  patient	  og	  hvad	  skal	  du	  være	  
opmærksom	  på?	  
	  	  
Svar:	  
Patienten	  kan	  tilbydes	  stent	  –	  forudsat	  der	  ikke	  er	  klinisk	  mistanke	  om	  perforation	  
eller	  truende	  perforation	  bedømt	  ved	  den	  objektive	  undersøgelse	  (peritoneal	  
reaktion).	  Stenten	  skal	  midlertidigt	  aflaste	  (skabe	  passage	  og	  anlægges	  via	  



sigmoideo/koloskop)	  (Bridge	  to	  surgery)	  Skal	  være	  opmærksom	  på	  dilatationsgrad	  
hvor	  især	  coecum	  er	  vigtig	  (cave	  10-‐12	  cm).	  
	  
Spørgsmål	  10	   	  
Hvilket	  alternativ	  er	  der	  –	  og	  hvornår	  skal	  det	  overvejes?	  
	  
Svar:	  
Alternativet	  er	  akut	  operation,	  oftest	  som	  Hartmanns	  procedure,	  dvs.	  resektion	  af	  
sigmoideum,	  blindlukning	  af	  rektum	  og	  anlæggelse	  af	  sigmoideostomi.	  Den	  akutte	  
operation	  er	  forbundet	  med	  større	  mortalitet	  og	  morbiditet	  end	  en	  tilsvarende	  
elektiv	  operation,	  ligesom	  risiko	  for	  en	  stomi	  er	  betydeligt	  større.	  
Akut	  operation	  skal	  overvejes	  ved	  svær	  dilatation	  og	  især	  hvis	  der	  er	  truende	  
perforation	  –	  se	  ovenfor.	  
	  

	  
Proceduren	  du	  valgte	  lykkedes	  og	  patientens	  tilstand	  bedres	  betydeligt	  i	  løbet	  af	  
kort	  tid.	  
	  
Spørgsmål	  11	   	  
Hvilke(n)	  undersøgelse(r)	  vil	  du	  foranstalte	  i	  det	  videre	  forløb	  og	  med	  hvilket	  
formål?	  
	  
Svar:	  
CT	  af	  abdomen	  og	  thorax.	  Formålet	  er	  at	  stadieinddele	  patienten,	  dvs.	  se	  efter	  
metastaser	  i	  specielt	  lever	  og	  lunger,	  men	  også	  retroperitonealt	  (M-‐stadie).	  
Endvidere	  kan	  tumors	  lokale	  forhold	  bedømmes	  i	  sær	  evt.	  indvækst	  i	  bugvæg	  eller	  
andre	  organer	  (blære,	  andre	  tarmafsnit,	  genitalier	  interna,	  nyrekapsel)	  (T-‐stadie).	  
Glandelstatus	  er	  ikke	  troværdig	  (N-‐stadie)	  
	  
Patienten	  tilbydes	  endelig	  behandling	  efter	  et	  par	  uger	  på	  baggrund	  af	  
ovenstående	  undersøgelse,	  som	  er	  normal	  udover	  forandringen	  i	  colon	  
sigmoideum.	  
	  
Spørgsmål	  12	   	  
Hvilken	  behandling	  skal	  patienten	  tilbydes?	  	  
	  
Svar:	  
Sigmoideumresektion	  med	  primær	  anastomose.	  Kan	  udføres	  laparoskopisk	  eller	  
åbent.	  	  
	  
Spørgsmål	  13	   	  
Hvilke	  risici	  skal	  patienten	  informeres	  om?	  
	  
Svar:	  
Lækage,	  blødning,	  infektion,	  risiko	  for	  stomi.	  
	  
Spørgsmål	  14	   	  
Hvilke	  prøver	  og	  tiltag	  skal	  foreligge	  forud	  for	  behandlingen?	  
	  



Svar:	  
BAC(BAS)	  test,	  anæstesitilsyn,	  informeret	  samtykke	  til	  operation,	  stomimarkering,
	   	  
	  
Patienten	  udskrives	  efter	  4	  dage	  og	  ses	  i	  ambulatoriet	  på	  10-‐dagen.	  Her	  oplyses	  
patienten	  af	  dig	  om	  den	  endelige	  diagnose	  på	  baggrund	  af	  nedenstående	  
patologisvar	  og	  de	  øvrige	  undersøgelser.	  
	  
Makroskopisk:	  30	  cm	  langt	  colonstykke	  suturmarkeret	  i	  orale	  ende	  og	  svarende	  til	  
karstilk.	  Tumor	  er	  stenoserende,	  5	  cm	  lang,	  afstand	  til	  resektionsrande	  over	  5	  cm.	  
Tumor	  har	  ikke	  gennemvokset	  colonvæggen	  .	  
14	  lymfeknuder	  fundet	  og	  udtaget	  til	  mikroskopi,	  heraf	  2	  ved	  karresektionsstedet.	  
Der	  udtages	  desuden	  snit	  fra	  tumor.	  
Mikroskopisk:	  Histologisk	  undersøgelse	  af	  snit	  fra	  tumor	  viser	  et	  	  højt	  differentieret	  
adenocarcinom,	  der	  gennemvokser	  	  tunica	  muscularis	  propria	  og	  infiltrerer	  krøset.	  
Serosa	  er	  ikke	  gennemvokset	  	  
2	  af	  de	  udtagne	  14	  lymfeknuder	  er	  sæde	  for	  vækst	  af	  adenocarcinom.	  Lymfeknuder	  
ved	  karresektionsstedet	  er	  ikke	  involveret	  af	  carcinomet.	  
	  
Spørgsmål	  15	   	  
Hvad	  er	  den	  endelige	  diagnose	  og	  den	  endelige	  stadieinddeling	  i	  henhold	  til	  
TNM?	  
	  
Svar:	  
neoplasma	  malignum	  coli	  sigmoidei	  (sigmoideumcancer)/colon	  med	  
adenocarcinom	  	  stadie	  T3N1M0	  (Dukes	  C)	  
	  
Spørgsmål	  16	   	  
Skal	  patienten	  tilbydes	  nogen	  form	  for	  efterbehandling	  og	  i	  så	  fald	  hvad?	  
	  
Svar:	  
Patienten	  bør	  tilbydes	  adjuverende	  kemoterapi	  (5-‐FU/Leucoverin	  og	  oxaliplatin)	  
	  
Spørgsmål	  17	   	  
Hvilke	  patienter	  med	  pågældende	  diagnose	  skal	  tilbydes	  efterbehandling?	  
	  
Svar.	  
1:	  Patienter	  med	  positive	  lymfeknuder	  uafhængig	  af	  	  T-‐stadie	  (Dukes	  C)	  
2:	  Glandelnegative	  patienter	  (Dukes	  B)	  hvor	  der	  er	  en	  eller	  flere	  af	  følgende	  
risikofaktorer:	  lavt	  differentieret	  adenocarcinom,	  T4	  tumor,	  perineural	  vækst,	  
veneindvækst,	  akut	  operation	  pga.	  ileus	  eller	  perforation,	  mindre	  end	  12	  
lymfeknuder	  i	  operationspræparatet.	  Sufficient	  besvarelse	  er	  også:	  
lymfeknudenegativ	  sygdom	  med	  tilstedevær	  af	  risikofaktorer)	  	  
	   	  
	  
Opgave	  3.	  
	  
En	  58	  årig	  mand	  henvender	  sig	  selv	  i	  skadestuen	  fordi	  han	  i	  nogle	  dage	  har	  haft	  lidt	  
klemmende	  fornemmelse	  i	  venstre	  forreste	  axilfold	  i	  hvile,	  nærmest	  som	  uforklaret	  



muskelømhed.	  	  I	  går	  aftes	  måtte	  han	  holde	  pause	  under	  oldboys	  fodboldkamp	  	  
p.g.a.	  forværring	  af	  ømheden,	  samt	  mathed	  og	  åndenød.	  Han	  prøvede	  efter	  en	  
pause	  at	  komme	  ind	  i	  2.	  halvleg	  men	  fik	  igen	  tiltagende	  symptomer,	  nu	  med	  
udstråling	  til	  venstre	  arm	  så	  han	  måtte	  stoppe,	  hvilket	  igen	  bedrede	  symptomerne.	  	  
Holdkammeraterne	  bad	  ham	  gå	  til	  læge.	  Hans	  egen	  læge	  har	  ferielukket	  hvorfor	  
patienten	  henvender	  sig	  i	  skadestuen.	  	  Han	  får	  ingen	  medicin.	  Har	  røget	  ½	  år	  i	  
ungdommen.	  Faren	  havde	  blodprop	  i	  hjertet	  som	  50-‐årig.	  
	  
Spørgsmål	  1.	  	  	  
Hvad	  fejler	  patienten?	  –	  tentativ	  diagnose	  og	  differentialdiagnoser.	  
	  
Svar:	  
Akut	  koronar	  syndrom	  
Aortadissektion	  (ikke	  så	  sandsynlig).	  	  
Lungeemboli.	  
Pneumothorax,	  pneumoni,	  pleuritis,	  perikmyokarditis	  
Øvre	  gastrointestinal	  lidelse	  (ikke	  så	  sandsynlig)	  
Muskoloskeletale	  smerter	  -‐	  accepteres	  ikke	  som	  eneste	  svar,	  men	  som	  ekstra	  svar.	  
	  
Spørgsmål	  2.	  	  	  
Hvilke	  anamnestiske	  oplysninger	  og	  objektive	  fund	  ville	  du	  lægge	  vægt	  på?	  
	  
Svar:	  
Risikofaktorer	  	  for	  iskæmisk	  hjertesygdom:	  
Hypertension,	  adipositas,	  hyperkolesterolæmi,	  diabetes,	  fysisk	  inaktivitet,	  familiær	  
disposition,	  rygning	  
Anamnese	  med	  tidligere	  brystsmerter,	  dyspnø,	  hoste.	  Smerternes	  karakter	  og	  evt.	  
anstrengelsesrelation.	  Dyspepsi.	  	  
Anamnese	  med	  andre	  arteriosklerotiske	  sygdomme:	  TCI,	  apopleksi,	  claudicatio.	  
Objektive	  fund:	  
pulsfrekvens	  og	  evt.	  arytmi,	  almen	  påvirkning.	  BT	  ,	  puls,	  temperatur,	  
respirationsfrekvens,	  iltsaturation,	  	  
Stetoskopi:	  Mislyd	  ,	  lungestase,	  krepitation,	  gnindningslyde.	  
Muskelømhed,	  rygømhed,	  dyb	  lægømhed,	  perifere	  pulse,	  ødemer.	  	  
	  
Spørgsmål	  	  3.	  
Beskriv	  EKG	  (bilag	  5).	  Hvad	  er	  din	  tentative	  diagnose?	  
	  
Svar:	  
EKG	  viser	  sinusrytme,	  negative	  /difasiske	  T-‐takker	  i	  	  afledning	  I,	  aVL,	  V4-‐V6	  .	  	  
Venstre	  ventrikel	  hypertrofi	  obs	  pro.	  
Tentative	  diagnose	  Akut	  koronar	  syndrom	  af	  typen:	  
Ustabil	  angina	  pectoris	  eller	  Non	  ST	  elevations	  infarkt	  	  (NSTEMI).	  
	  
Spørgsmål	  	  4.	  
	  
Patienten	  har	  fortsat	  let	  klemmen	  og	  trykken	  i	  venstre	  axil.	  	  Blodtryk	  140/75.	  Puls	  
84,	  regelmæssig.	  	  Respirationsfrekvens	  14,	  SAT	  98	  %	  uden	  ilttilskud.	  	  	  
	  



Hvilken	  medicinsk	  behandling	  vil	  du	  iværksætte	  i	  skadestuen	  (pt	  har	  ingen	  kendt	  
medicin	  allergi)?	  
	  
Svar:	  
Acetylsalicylsyre	  	  	  
Clopidogrel	  	  	  eller	  anden	  ADP	  hæmmer	  (ticagrelor/prasugrel)	  
Fondaparinux	  eller	  	  lavmolekylært	  heparin:	  	  enoxaparin	  eller	  dalteparin	  (ikke	  
tinzaparin)	  
Nitroglycerin	  sublingvalt	  (ved	  smerter	  eller	  iskæmi)	  
Morfin	  (ved	  smerter	  trods	  nitroglycerin)	  
Betablokker	  (såfremt	  der	  ikke	  er	  kontraindikation	  pga	  hypotension,	  klinisk	  
hjertesinsufficiens,	  2.-‐3.	  grads	  	  AV	  blok	  eller	  bradykardi)	  –	  bør	  iværksættes	  inden	  
for	  første	  døgn,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  i	  skadestuen.	  
Evt.	  statin	  behandling	  (ikke	  obligatorisk	  i	  den	  akutte	  fase).	  
	  
Spørgsmål	  5.	  
Hvilke	  blodprøver	  vil	  du	  ordinere	  ved	  indlæggelsen?	  	  
	  
Svar:	  
Hemoglobin,	  leukocytter,	  elektrolytter,	  kreatinin,	  	  trombocytter,	  troponin	  (evt.	  
koronarenzymer:	  CK-‐MB),	  blodsukker,	  kolesterol,	  evt	  D-‐dimer,	  INR,	  CRP.	  
	  
	  
Patienten	  bliver	  indlagt	  i	  koronarafsnittet.	  	  	  
Udvalgte	  blodprøvesvar	  fra	  ankomsttidspunktet	  udkommer	  en	  time	  efter	  
indlæggelsen:	  
	  
	   værdi	   Reference	  interval	  

Hemoglobin	  (mmol/L)	   9,0	   8,1-‐10,3	  
Leukocytal	  	  (mia/L)	   10,2	  	  	   3,5-‐8,8	  
Trombocytter	  (mia/L)	   245	   145-‐390	  
p-‐Kalium	  (mmol/L)	   4,0	   3,6-‐5,0	  
p-‐Natrium	  (mmol/L)	   139	   137-‐145	  
p-‐Kreatinin	  	  (μmol/L)	  	   78	   60-‐105	  
Troponin	  I	  (mikrogram/L)	  	  	  	   9,0	   	  <	  0,05	  	  
Total-‐Kolesterol	  (mmol/L)	   5,9	   <	  6,0	  
LDL-‐kolesterol	  	  (mmol/L)	   4,1	   <	  4,5	  
P-‐Glukose	  (mmol/L)	   5,7	   3,5-‐6,0	  
	  
Spørgsmål	  6.	  
a)	  Hvad	  er	  diagnosen?	  	  	  
b)	  Hvornår	  er	  debut?	  	  
c)	  Er	  der	  andre	  undersøgelser	  du	  finder	  indiceret	  og	  hvornår	  bør	  de	  udføres?	  
	  
Svar:	  
a)	  Hjerteinfarkt.	  NSTEMI.	  	  	  



b)	  Debut	  mere	  end	  4-‐8	  timer	  før	  indlæggelse,	  formentlig	  aftenen	  før,	  men	  kan	  være	  
op	  til	  flere	  dage	  tidligere.	  
c)	  Ekkokardiografi	  og	  koronararteriografi	  .	  Bør	  udføres	  under	  indlæggelse.	  	  
Evt.	  røntgen	  af	  thorax	  ved	  inkompensation	  eller	  differentialdiagnostisk.	  
Evt.	  glukosebelastning	  (ambulant),	  Hg	  A1C.	  
	  
	  
To	  timer	  efter	  indlæggelsen	  bliver	  patienten	  pludseligt	  bevidstløs	  med	  svag	  eller	  
usikker	  palpabel	  puls	  og	  får	  gispende	  atypisk	  udsættende	  vejrtrækning.	  	  
Monitorering	  viser	  EKG	  nr	  2	  	  (bilag	  6).	  	  
	  
Spørgsmål	  7.	  
Hvilken	  komplikation	  har	  patienten	  fået?	  	  Beskriv	  akut	  behandlingsalgoritme	  de	  
første	  5-‐6	  minutter.	  
(2005	  guidelines	  for	  behandling	  er	  pensum.	  Besvarelse	  som	  indeholder	  de	  nye	  
2010	  rekommendationer	  accepteres	  også	  som	  korrekt	  besvarelse).	  
	  
Svar:	  
Hjertestop	  pga	  ventrikleflimren	  efter	  AMI.	  
(Genoplivning	  efter	  både	  2005	  og	  2010	  guidelines	  accepteres	  som	  korrekte	  svar.)	  
Kald	  hjælp.	  
Brug	  max	  10	  sekunder	  på	  at	  stille	  diagnosen	  klinisk	  hjertestop	  og	  sikre	  frie	  
respirationsveje.	  
Kald	  hjertestop.	  	  
HLR:	  Start	  hjertemassage	  frekvens	  100	  pr/min	  og	  massage:ventilation	  30:2.	  Hvis	  
ventilation	  ikke	  er	  muligt	  prioriteres	  hjertemassage.	  Fortsæt	  indtil	  defibrillering	  er	  
mulig.	  
	  
Hurtigst	  muligt:	  	  

1. Cyklus:	  	  	  Giv	  	  1	  	  DC	  stød	  usynkroniseret	  (	  360J	  monofasisk	  eller	  150-‐360J	  
bifasisk)	  med	  kortest	  mulig	  pause	  i	  hjertemassage	  (tilstræb	  max	  10	  sek	  
pause).	  

	  Start	  umiddelbart	  hjertemassage	  og	  ventilation	  i	  2	  min.	  Skift	  person	  til	  
hjertemassage.	  
	  Vurder	  rytmen	  (i	  max	  10	  sekunder.)	  
	  
Ved	  fortsat	  VF	  :	  	  	  

2. Cyklus:	  	  	  Giv	  	  1	  	  DC	  stød	  usynkroniseret	  (	  360J	  monofasisk	  eller	  150-‐360J	  
bifasisk)	  med	  kortest	  mulig	  pause	  i	  hjertemassage	  (tilstræb	  max	  10	  sek	  
pause).	  

	  Start	  umiddelbart	  hjertemassage	  og	  ventilation	  i	  2	  min.	  
	  Vurder	  rytmen	  (i	  max	  10	  sekunder.)	  Skift	  person	  til	  hjertemassage.	  
	  
Ved	  fortsat	  VF	  :	  	  	  

3. Cyklus	  :	  Giv	  1	  mg	  adrenalin	  i.v.	  eller	  endotrakealt	  el	  	  i.o.	  	  (iht	  2005	  
guidelines)	  



Giv	  	  1	  	  DC	  stød	  usynkroniseret	  (	  360J	  monofasisk	  eller	  150-‐360J	  bifasisk)	  
med	  kortest	  mulig	  pause	  i	  hjertemassage	  (tilstræb	  max	  10	  sek	  pause).	  

	  Start	  umiddelbart	  hjertemassage	  og	  ventilation	  i	  2	  min.	  
	  Vurder	  rytmen	  (i	  max	  10	  sekunder.)	  Skift	  person	  til	  hjertemassage.	  
	  
Ved	  fortsat	  VF:	  	  

4. cyklus:	  	  Giv	  amiodaron	  300	  mg	  i.v.	  	  (adrenalin	  gives	  først	  her	  i	  2010	  
guidelines)	  

Giv	  	  1	  	  DC	  stød	  usynkroniseret	  (	  360J	  monofasisk	  eller	  150-‐360J	  bifasisk)	  
med	  kortest	  mulig	  pause	  i	  hjertemassage	  (tilstræb	  max	  10	  sek	  pause).	  

	  Start	  umiddelbart	  hjertemassage	  og	  ventilation	  i	  2	  min.	  
	  Vurder	  rytmen	  (i	  max	  10	  sekunder.)	  Skift	  person	  til	  hjertemassage.	  

	  
Ved	  asystoli:	  (Giv	  atropin	  ifølge	  2005	  guidelines	  –	  undlades	  efter	  2010	  guidelines)	  

	  Fortsæt	  ny	  cyklus	  med	  hjertemassage	  og	  ventilation.	  	  Overvej	  mulighed	  for	  
etablering	  af	  pacing	  transkutant	  eller	  transvenøst.	  
	  
Under	  hjertestop	  behandlingen	  etableres	  i.v	  adgang	  og	  	  intuberes.	  	  Intubation	  
forudsætter	  erfarent	  personale	  så	  det	  kan	  udføres	  med	  max	  10	  sek.	  pause	  i	  
hjertemassagen.	  	  
Behandling	  ved	  tamponade	  (perikardiocentese),	  lungeemboli	  (trombolyse),	  
væsketerapi,	  korrektion	  af	  elektrolytforstyrrelser	  (hyperkaliæmi,	  hypocalcæmi	  :	  
Calcium	  i.v),	  Magnesium	  ved	  mistanke	  om	  magnesiumdeficit	  eller	  ved	  
medikamentelt	  udløst	  takykardi,	  specielt	  	  ’torsade	  de	  pointes	  ventrikulær	  
takykardi’(TdP).	  	  
	  	  

	  
Patienten	  stabiliseres	  hurtigt	  efter	  ca	  5	  min	  behandling	  og	  har	  de	  næste	  timer	  
normal	  hjerterytme	  fraset	  enkelte	  ventrikulære	  ekstrasystoler.	  
Han	  tilbydes	  ved	  aftenstuegang	  koronararteriografi.	  Ekkokardiografi	  viser	  stort	  
set	  normal	  ejection	  fraction	  og	  normale	  hjerteklapper.	  	  
	  
Spørgsmål	  8.	  
Hvornår	  vil	  du	  planlægge	  koronararteriografi?	  Hvilken	  information	  bør	  
patienten	  modtage	  før	  koronararteriografi?	  
	  
Svar:	  
Koronararteriografi	  	  bør	  udføres	  subakut	  (	  senest	  inden	  ca	  72	  timer	  fra	  
indlæggelse).	  
Information	  om	  undersøgelsens	  formål	  som	  er	  diagnostik	  af	  koronarsygdom	  for	  at	  
kunne	  tilbyde	  behandling:	  	  Han	  bør	  informeres	  om	  alternativet:	  dvs	  observation	  
uden	  diagnostisk	  koronararteriografi	  og	  afvejningen	  af	  risiko	  ved	  
koronararteriografi	  og	  efterfølgende	  behandling	  mod	  risikoen	  uden	  denne	  
udredning	  og	  behandling.	  
Risiko	  ved	  kornararteriografi:	  
Blødning	  efter	  indstik	  ved	  koronararteriografi	  (arteriepunktur).	  
Embolier,	  herunder	  risiko	  for	  TCI/cerebralt	  infarkt,	  hjerteinfarkt.	  



Hjerterytmeforstyrrelser,	  herunder	  hjertestop.	  
Risiko	  for	  behov	  for	  akut	  koronar	  bypass-‐operation.	  
Risiko	  for	  død.	  
Samlet	  risiko	  for	  alvorlige	  komplikationer:	  Apopleksi,	  akut	  bypass	  operation,	  død	  :	  
under	  1	  %	  
(Hvis	  der	  tilbydes	  PCI	  behandling	  umiddelbart	  i	  forlængelse	  af	  
koronararterigrafien	  (ad	  hoc	  PCI)	  bør	  der	  samtidig	  informeres	  om	  risiko	  ved	  denne	  
behandling,	  samt	  om	  risiko	  ved	  at	  udlade	  behandling).	  
	  
Koronararteriografi	  viser	  	  en	  okklusion	  proksimalt	  i	  ramus	  cirkumflexus.	  De	  øvrige	  
koronararterier	  har	  lettere	  arteriosklerotiske	  	  forandringer.	  Okklusionen	  åbnes	  ved	  
ballondilatation	  (PCI)	  og	  der	  indsættes	  en	  stent,	  hvorefter	  okklusionen	  er	  ophævet	  
og	  der	  er	  normalt	  blod-‐flow.	  	  Patienten	  frembyder	  ikke	  yderligere	  komplikationer	  
under	  indlæggelsen.	  	  
	  
Spørgsmål	  9.	  
Hvilken	  medicin	  skal	  patienten	  anbefales	  ved	  udskrivelsen?	  Angiv	  medikament	  
og	  anbefalet	  behandlingsvarighed.	  (Forudsat	  der	  ikke	  er	  kontraindikationer	  eller	  
bivirkninger)	  
	  
Svar:	  	  
	  Acetylsalicylsyre	  livslangt.	  
Clopidogrel	  eller	  ticagrelor	  eller	  prasugrel	  i	  12	  mdr.	  
Betablokker	  livslangt.	  
Statin	  –	  førstevalg	  simvastatin	  –	  evt.	  vælges	  atorvastatin	  ved	  højt	  kolesterol/LDL	  
kolesterol	  –	  livslangt.	  
(evt	  ACE-‐hæmmer,	  dog	  ikke	  obligatorisk	  ved	  normal	  LVEF,	  når	  pt.	  Ikke	  har	  anden	  
indikation	  for	  ACE-‐hæmmer	  samtidigt).	  
	  
Spørgsmål	  10.	  	  
Beskriv	  hvad	  planen	  efter	  udskrivelsen	  bør	  indeholde?	  
	  
Svar:	  
Pt.	  skal	  tilbydes	  rehabilitering	  og	  genoptræning.	  
Specialiseret	  genoptræning:	  specialfysioterapeutisk	  træningsforløb	  på	  sygehus	  med	  
mulighed	  for	  akut	  rådgivning	  ved	  symptomer	  og	  for	  hjertestopbehandling.	  
Rehabilitering:	  
Sygdomskendskab:	  Information	  om	  sygdommen	  herunder	  om	  risikofaktorer	  og	  om	  
formålet	  med	  behandlingen.	  	  	  
Tilbud	  om	  rådgivning	  og	  behandling	  af	  øvrige	  modificerbare	  tilstedeværende	  
risikofaktorer:	  	  Blodtryk,	  ,	  rygning	  ,	  diabetes,	  kolesterol	  ,	  adipositas	  
(kostregulering).	  Nogle	  tilbud	  kan	  være	  organiseret	  uden	  for	  afdelingen	  
(kommune).	  
Information	  om	  indikationen	  for	  medicin	  og	  om	  medicinens	  evt.	  bivirkninger.	  	  	  
Screening	  for	  depression	  (kan	  også	  være	  aftalt	  foretages	  af	  egen	  læge)	  
Videre	  rehabilitering	  tilbydes	  via	  egen	  læge	  og	  i	  bopælskommunen.	  
	  



Patienten	  kommer	  til	  kontrol	  efter	  3	  måneder	  i	  lægeambulatoriet.	  Han	  spørger	  om	  
han	  skal	  have	  tilbudt	  ICD	  behandling	  for	  en	  sikkerheds	  skyld,	  pga	  den	  
hjerterytmeforstyrrelse	  han	  havde	  under	  indlæggelsen.	  
	  
Spørgsmål	  11.	  
Hvilke	  anamnestiske	  oplysninger	  vil	  du	  lægge	  vægt	  på?	  	  Beskriv	  din	  objektive	  
undersøgelse	  ved	  besøge.	  
Hvad	  er	  dit	  svar	  på	  spørgsmålet	  om	  profylaktisk	  ICD?	  
	  
Svar:	  
Anamnese:	  	  arytmifornemmelse	  –	  palpitationer	  eller	  takykardifornemmelse?	  
Besvimelser,	  synkoper?	  	  Symptomer	  på	  hjerteinsufficiens:	  træthed,	  ødemer	  eller	  
åndenød.	  Angina	  Pectoris	  efter	  udskrivelsen?	  
Objektiv	  undersøgelse	  inkl	  blodtryk,	  puls,	  stetoskopi	  af	  hjerte	  og	  lunger	  og	  
inspektion	  af	  UE	  (ødemer).	  EKG.	  
Tilbyd	  en	  ny	  ekkokardiografi	  hvis	  noget	  tyder	  på	  at	  LVEF	  er	  reduceret	  efter	  
udskrivelsen.	  Tilbyd	  monitorering,	  ambulant	  eller	  under	  indlæggelse	  ved	  
ovennævnte	  nye	  oplysninger.	  	  
Indikation	  for	  profylaktisk	  ICD	  efter	  hjerteinfarkt	  med	  tidlig	  VF:	  
Hvis	  LVEF	  er	  35%	  eller	  lavere	  og	  der	  samtidig	  er	  hjertesvigt	  (NYHA	  klasse	  II-‐III)	  	  
vurderet	  3	  mdr.	  efter	  AMI.	  
	  
CBSE	  ,	  3	  semester,	  KA,	  medicin,	  syge-‐	  &	  reeksamen,	  17	  august	  2011	  

Opgave	  3.	  

Du	  skal	  lave	  forundersøgelse	  af	  en	  61-‐årig	  mand,	  henvist	  på	  grund	  af	  smerter	  i	  
venstre	  ben.	  Din	  patient	  er	  forsikringssælger.	  Patienten	  synes	  at	  smerterne	  startede	  
for	  ca.	  8	  måneder	  siden	  i	  forbindelse	  med	  at	  han,	  tilskyndet	  af	  sin	  kone	  p.g.a.	  
overvægt,	  begyndte	  at	  motionsløbe.	  Han	  kunne	  dengang	  ikke	  løbe	  ret	  langt	  på	  
grund	  af	  sin	  dårlige	  form.	  Han	  er	  ikke	  kommet	  rigtig	  i	  gang	  med	  træningen	  på	  
grund	  af	  de	  tilbagevendende	  bensmerter	  og	  nu	  kommer	  smerterne	  bare	  patienten	  
har	  gået	  ca.	  100	  meter.	  Lige	  når	  han	  starter	  er	  der	  ingen	  smerter.	  Smerterne	  er	  
lokaliseret	  til	  ballen	  og	  strækker	  sig	  ned	  i	  låret	  helt	  ned	  til	  underbenet.	  Patienten	  
synes	  ikke	  at	  benet	  ser	  anderledes	  ud	  end	  tidligere,	  og	  han	  har	  ikke	  nogle	  gener	  i	  
øvrigt.	  Når	  patienten	  står	  stille	  svinder	  smerterne	  efter	  et	  par	  minutter.	  

Spørgsmål	  1.	  Du	  vil	  udbygge	  anamnesen.	  Hvilke	  yderligere	  oplysninger	  vil	  du	  
fokusere	  på?	  

Svar:	  

• Risikofaktorer	  for	  aterosklerose:	  familiær	  disposition,	  rygning,	  hypertension,	  
dyslipidæmi	  eller	  diabetes.	  Evt.	  uddybe	  motionsniveau	  og	  kost.	  	  

• Symptomer/tegn	  på	  aterosklerose	  fra	  andre	  organer,	  specielt	  hjerte	  og	  hjerne.	  	  

• Yderlig	  afklaring	  af	  patientens	  aktuelle	  gener:	  er	  der	  kun	  funktionssmerter	  eller	  
er	  	  der	  også	  hvilesmerter.	  Har	  der	  været	  sår	  der	  ikke	  eller	  kun	  langsomt	  er	  
helet.	  	  Hvordan	  påvirker	  symptomerne	  hans	  hverdag	  arbejdsmæssigt	  og	  



socialt?	  	  

• Differentialdiagnostisk:	  ryg-‐	  ,	  hofte-‐	  eller	  knæsymptomer,	  tidligere	  DVT.	  	  

• Har	  patienten	  natlige	  lægsmerter/lægkrampersom	  lindres	  siddende?	  
	  Spørgsmål	  2.	  Angiv	  tre	  mulige	  diagnoser	  og	  nævn	  for	  hvert	  af	  disse,	  
hvad	  der	  taler	  henholdsvis	  for	  eller	  imod	  denne	  diagnose.	  	  Svar:	  	  

• Underekstremitetsiskæmi:	  For	  –	  typisk	  klaudikatio	  ved	  funktion.	  Imod:	  Ingen	  
natlig	  klaudikatiogener	  (oplyst	  i	  hvert	  fald)	  	  

• Rodkompression/diskus	  prolaps:	  For	  –	  smertelokalisation.	  Imod	  –	  
smerteanamnese(ingen	  rygsmerte)	  og	  at	  smerten	  ikke	  er	  radikulær.	  	  

• Spinal	  klaudikatio:	  For	  –	  smertelokalisation	  (udstråling	  i	  radikulært	  mønster	  
sv.t.foramenstenose)	  og	  anamnese	  (smerte	  opstår	  under	  gang)	  Imod:	  
manglende	  ryganamnese	  og	  det	  radierende	  mønster	  af	  smerten	  	  

• Hofteartrose:	  For	  –	  smertelokalisation.	  Imod	  –	  pt.	  har	  ikke	  den	  typiske	  
smertetriade	  	  

• Venøs	  insufficiens,	  posttrombotisk	  syndrom:	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet	  vil	  man	  
forvente	  trofiske	  forandringer	  (varicer,	  hævelser,	  hyperpigmentering).	  Der	  
er	  i	  opgaven	  ikke	  	  oplysninger	  om	  dette,	  så	  det	  er	  op	  til	  studenterne	  at	  
argumentere.Imod:	  	  

Ved	  objektiv	  undersøgelse	  af	  pulsforholdene	  er	  der	  ingen	  puls	  i	  patientens	  venstre	  
lyske	  eller	  i	  perifert	  herfor	  på	  samme	  side.	  Der	  er	  god	  puls	  i	  højre	  lyske.	  På	  det	  
foreliggende	  konkluderes	  at	  patienten	  har	  cirkulatorisk	  insufficiens	  i	  UE.	  

Spørgsmål	  3.	  Hvilke	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  du	  iværksætte?	  Svar:	  

•	  Perifer	  trykmåling	  (ankeltryk;ankel-‐brakial	  index	  etc)	  10	  
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• Ultralydsscanning	  af	  arterier	  i	  lyskerne	  og	  på	  femur.	  	  

• Billeddiagnostik	  (MR	  eller	  CT	  angiografi	  eller	  digital	  subtraktions	  angiografi	  
(DSA))	  	  udføres	  kun	  hvis	  invasiv	  behandling	  overvejes.	  	  På	  baggrund	  af	  
symptomer	  og	  udredningsresulaterne	  blev	  det	  i	  første	  omgang	  besluttet	  
ikke	  at	  tilbyde	  patienten	  invasiv	  behandling.	  Du	  skal	  derfor	  anvise	  patienten	  
forebyggende	  tiltag	  og	  anbefale	  medicinsk	  behandling.	  	  Spørgsmål	  4.	  
Angiv	  a)	  mindst	  tre	  tiltag	  af	  forebyggende	  karakter	  og	  b)	  hvilken	  
medicinsk	  behandling	  patienten	  kunne	  have	  gavn	  af.	  	  Svar:	  	  

a)	  Reduktion	  af	  risikofaktorer,	  dvs.	  anbefaling	  om	  



o	  o	  o	  o	  o	  

Rygeophør	  (hvis	  ryger),	  

rigelig	  motion	  (enhver	  form,	  fx	  gang,	  cykling	  eller	  svømning,	  gavner)	  gennemgang	  
af	  kostvaner	  (bl.a.	  ud	  med	  animalsk	  fedt)	  kontrol	  af	  BT	  –	  udredning	  for	  DM	  

b)	  Medicinsk	  behandling:	  o	  kolesterolsænkende	  medicin;	  statin	  er	  førstevalg	  o	  
Behandling	  af	  eventuel	  diagnosticeret	  diabetes	  eller	  hypertension	  o	  
trombocytaggregationshæmning;	  lavdosis	  acetylsalisylsyre	  (ASA)	  for	  at	  

nedsætte	  risikoen	  for	  kardielle	  events)	  

Patienten	  møder	  som	  aftalt	  til	  kontrol	  6	  måneder	  senere.	  Han	  er	  nu	  ikke	  længere	  er	  
i	  stand	  til	  at	  passe	  sit	  arbejde,	  da	  gangfunktionen	  er	  aftaget	  yderligere.	  Han	  kan	  
ikke	  klare	  at	  gå	  til	  1.	  sal	  når	  han	  skal	  på	  kundebesøg.	  Patienten	  visiteres	  til	  
arteriografi	  (DSA),	  som	  viser	  en	  5	  cm	  lang	  okklusion	  af	  venstre	  arteria	  iliaca	  
communis	  kort	  efter	  afgangen	  fra	  aorta,	  samt	  stenose	  på	  venstre	  arteria	  iliaca	  
externa.	  

Spørgsmål	  5.	  Nævn	  tre	  forskellige	  muligheder	  for	  revaskularisering	  af	  venstre	  
ben	  

Svar:	  

• Perkutan	  Transluminal	  Angioplastik	  (PTA)	  eller	  ballon	  angioplastik,	  altså	  forsøg	  
på	  at	  rekanalisere	  den	  lukkede	  iliaca	  arterie	  med	  ballonkateter	  via	  a.	  
femoralis	  med	  eller	  uden	  anlæggelse	  af	  en	  stent,	  	  

• Anatomisk	  rekonstruktion,	  hvilket	  kan	  ske	  ved	  o	  Trombendarterektomi	  
(oprensning	  af	  arterien)	  eller	  	  

o	  bypass,	  f.	  eks.	  bukseprotese	  eller	  en	  ensidig	  aorto	  femoral	  bypass	  

•	  Ekstraanatomisk	  rekonstruktion:	  (f.	  eks.	  en	  højre-‐	  til	  venstre	  femoro-‐femoral	  
crossover	  bypass,)	  som	  blot	  skal	  nævnes	  som	  muligheder	  uden	  at	  detaljer	  kræves	  

Det	  besluttes	  at	  foretage	  revaskularisering	  ved	  åben	  kirurgi.	  Der	  tages	  EKG	  (bilag	  
3)	  og	  præoperative	  blodprøver	  (se	  nedenfor).	  
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Parameter	   4/1	  2011	   	  
20/7	  2011	   Normalområde	  

Hgb.	   7.8	   	  
8.0	   (7.1-‐10.5	  mmol/L)	  



Thrombocytter	   266	   	  
331	   (150-‐450	  mia/L)	  

INR	   1.0	   	  
0.9	   (0.8-‐1.2	  )	  INR	  

APTT	   32	   29	   27-‐35	  sek.	  

p-‐ALAT	   56	   	  
67	   (10-‐70	  U/L)	  

p-‐kreatinin	   160	   	  
151	   (60-‐105	  μmol/L)	  

p-‐karbamid	   10.1	   	  
10.7	   (3.5-‐8.1	  mmol/L)	  

p-‐kolesterol	   6.9	   4.1	   (<	  5	  mmol/L)	  

p-‐LDL-‐fraktion	   4.9	   	  
2.7	   (3-‐4	  mmol/L)	  

p-‐HDL-‐fraktion	   1.1	  
	  
1.0	  

	  

(1-‐2	  mmol/L)	  

p-‐natrium	   139	   143	   (137	  –	  145	  mmol/l)	  

p-‐kalium	   4.7	   	  
4.4	   (3.5	  –	  4.4	  mmol/l)	  

p-‐blodsukker	   7.1	  
	  
5.7	  

	  

(4.0-‐	  8.0	  mmol/l)	  

Spørgsmål	  6.	  Hvad	  viser	  det	  præoperative	  EKG?	  (bilag	  3)	  Svar:	  

Sinusrytme	  med	  supraventrikulær	  ekstra	  systole	  samt	  højresidig	  akse	  

Spørgsmål	  7.	  Hvilke	  anamnestiske	  og	  objektive	  oplysninger	  mangler	  for	  at	  du	  
kan	  fortage	  en	  præoperativ	  vurdering?	  

Svar:	  

•	  Der	  mangler	  o	  Hjerte	  og	  lunge	  anamnese	  o	  Hjerte	  og	  lunge	  stetoskopi	  o	  Vægt	  o	  
Anamnestiske	  oplysninger	  om	  tidligere	  intubation	  og	  vanskeligheder	  ved	  

denne	  og	  tandstatus	  o	  Blodtryk	  og	  puls	  måling	  

Spørgsmål	  8.	  Hvilke	  overvejelser	  gør	  du	  dig	  hos	  denne	  patient	  (ud	  fra	  
anamnestiske	  oplysninger	  og/eller	  objektive)	  i	  forhold	  til	  en	  øget	  
anæstesiologiske	  risiko?	  



Svar:	  

o	  Det	  forhold	  at	  patienten	  har	  arteriosclerotisk	  karsygdom	  indikerer	  at	  patienten	  
er	  kardiovaskulært	  belastet	  og	  givet	  i	  sig	  selv	  en	  øget	  mortalitet	  ved	  UA.	  

o	  Forelagte	  EKG	  giver	  i	  sig	  selv	  ingen	  indikationer	  af	  øget	  kardiovaskulær	  risiko	  
ved	  anæstesi.	  

o	  Blodprøver	  viser	  let	  til	  moderat	  nefropati	  af	  kronisk	  type.	  Det	  skønnes	  ikke	  at	  
have	  betydning	  ved	  aktuelle	  indgreb.	  
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Efter	  operationen	  smertedækkes	  patienten	  gennem	  epidural	  kateteret	  med	  fast	  
morfin-‐	  bupivacain	  og	  får	  fast	  panodil(	  4	  gram	  dagligt).	  Natten	  efter	  operationen	  
kaldes	  du	  af	  natsygeplejersken	  da	  patienter	  har	  sårsmerter.	  

Spørgsmål	  9.	  Hvilke	  yderligere	  smertestillende	  kan	  du	  tilbyde	  din	  patient?	  

Svar:	  

• Bolus	  injektion	  af	  epidural	  blanding	  	  

• Yderligere	  morfika	  	  

• Yderligere	  perifert	  virkende	  analgetika	  (–	  dog	  ikke	  panodil	  da	  patienten	  er	  
allerede	  i	  	  fast	  behandling	  hermed	  i	  maksimale	  anbefalede	  dosis),	  NSAID	  
	  Patienten	  bliver	  febril	  på	  2.-‐dagen,	  med	  temperatur	  på	  39,7	  grader.	  
Patienten	  er	  træt	  og	  føler	  sig	  lidt	  forpustet,	  men	  er	  ellers	  upåvirket.	  
	  Spørgsmål	  10.	  Angiv	  hvilke	  objektive	  og	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  
du	  foretage?	  	  Svar:	  	  

• BT	  og	  Puls,	  	  

• A-‐gas	  	  

• Sår	  inspektion	  	  

• Pulsforhold	  i	  opererede	  ekstremitet	  	  

• Hjerte-‐Lunge	  stetoskopi,	  ved	  mistanke	  om	  pneumoni	  rtg.	  af	  thorax	  	  

• Urin	  stiks	  	  

• Måling	  af	  infektionsparametre	  	  

• venyler	  	  På	  baggrund	  af	  udførte	  undersøgelser	  mistænker	  du	  at	  patienten	  har	  



pneumoni.	  	  Spørgsmål	  11.	  Hvilken	  antibiotisk	  behandling	  vil	  du	  vælge?	  
Begrund	  dit	  valg.	  	  Svar:	  	  Patienten	  skal	  behandles	  med	  i.v.	  Cefuroxim	  1500	  
mg	  x	  3	  dgl.	  (eller	  lignende	  cephalosporin)	  indtil	  dyrkningssvar	  foreligger.	  
Præparatvalg	  er	  vejledt	  af	  at	  patienten	  har	  en	  pneumoni	  erhvervet	  i	  
sygehus.	  Da	  patienten	  ikke	  er	  påvirket	  i	  betydelig	  grad	  undlades	  mere	  
intensiv	  antibiotisk	  terapi	  med	  Tazocin/Meropenem	  suppleret	  med	  
Ciproxin.	  Mortaliteten	  nedsættes	  ved	  ovenstående	  behandlingsforslag.	  	  
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Opgave	  4	  

Du	  sidder	  i	  forundersøgelsen	  og	  modtager	  en	  sportsaktiv	  32-‐årig	  kvinde	  som	  
henvender	  sig	  med	  en	  måned	  varende	  diare.	  På	  henvisningen	  er	  desuden	  anført	  
at	  patienten	  før	  har	  haft	  flere	  kortvarige	  episoder	  med	  diare.	  Hun	  arbejder	  som	  
pædagog	  i	  et	  misbrugscenter,	  lever	  i	  et	  fast	  parforhold	  og	  har	  to	  børn	  på	  
henholdsvis	  3	  og	  6	  år.	  Hun	  ryger	  15	  cigaretter	  daglig,	  men	  har	  intet	  forbrug	  af	  
alkohol.	  

Spørgsmål	  1.	  Du	  skal	  oprette	  primær	  journal	  og	  tilrettelægge	  et	  relevant	  
udredningsprogram.	  

a)	  Angivhvilkeyderligereanamnestiskeoplysningerdufindernødvendige?	  

Svar:	  

• Beskrivelse	  af	  diare:	  varighed,	  udseende,	  imperiøsitet,	  inkontinens,	  
aggraverende	  	  faktorer.	  	  

• Karakterisering	  af	  diareen:	  blodig-‐vandig-‐	  fedtet	  	  

• Kvalificere	  ledsagesymptomer:	  træthed,	  vægttab,	  feber,	  abdominalsmerter,	  
	  meteorisme,	  appetit,	  måltidsrelation	  	  

• Afsøge	  evt.	  andre	  ikke-‐gastrointestinale	  gener,	  herunder	  hud,	  led	  og	  
	  øjenforandringer	  	  

• Afsøge	  dispositioner:	  udlandsrejser	  (troperne),	  familiære	  gastrointestinale	  
	  sygdomme	  	  

• Forbrug	  af	  lægemidler;	  kostvaner,	  herunder	  forbrug	  af	  sodavand	  og	  mælk	  	  

b)	  Anfør	  hvilke	  objektive	  undersøgelser	  vil	  du	  foretage?	  

Svar:	  

• Vægt,	  højde;	  	  



• abdominal	  inspektion	  og	  palpation	  og	  auskultation;	  	  

• rektaleksploration	  inkl.	  perianal	  inspektion	  og	  sphinterfunktion;	  	  

• inspektion	  af	  fauces	  slimhinde	  (aphter,	  tungeatrofi,)	  	  

• inspektion	  og	  palpation	  af	  hals	  (struma?),	  	  

• inspektion	  af	  hud	  (exanthem,	  erythema	  nodosum)	  	  c)	  Angiv	  de	  parakliniske	  
undersøgelser	  du	  umiddelbart	  vil	  ordinere?	  	  Svar:	  	  

• Blodprøver:	  hæmoglobin,	  leukocytter,	  CRP	  og	  orosomukoid,	  albumin,	  TSH,	  
	  coeliascreening	  (vævstransglutaminase	  og/eller	  endomycium	  antistof),	  
	  leverbiokemi,	  blodsukker,	  creatinin	  og	  elektrolytter	  	  

• Afføringsprøver	  for	  parasitter	  (orm,	  æg	  og	  cyster);	  ved	  tidligere	  besøg	  i	  
troperne	  	  også	  amøber;	  hos	  ældre	  afføring	  for	  blod;	  evt.	  fæces	  volumen	  og	  
fedtbestemmelse,	  	  

• Sigmoideoskopi	  MED	  biopsi,	  evt.	  rektoskopi	  	  Spørgsmål	  2.	  Patienten	  kunne	  på	  
foreliggende	  oplysninger	  have	  coeliaki.	  	  a.	  
Hvilkeantistofferunderstøtterdiagnosencoeliakioghvaderderespositive	  
prædiktive	  værdi?	  	  
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b. Anførdehistologiskeogkliniskediagnostiskekriterierforcoeliaki.	  	  

c. Angiv	  hvilke	  blodprøver	  du	  vil	  tage	  ved	  nydiagnosticeret	  sygdom.	  	  

d. Hvilkeandrekontrolforanstaltningervilduforeslå?	  	  

e. Angivmindstengenetiskmarkørsomertilstedehoshovedpartenafpatientermed	  
	  coeliaki	  	  

f. Angiv	  mulige	  senkomplikationer	  ved	  langvarig	  aktiv	  sygdom	  	  

Svar:	  

. a)	  	  IgA	  vævstransglutaminase	  antistof	  og	  IgA-‐endomycium	  antistof.	  PPV	  for	  
begge:	  95-‐	  	  99%	  	  

. b)	  	  Histologisk:	  I	  biopsier	  fra	  duodenum	  (tyndtarm).	  Villusatrofi	  ,	  
krypthypertrofi	  OG	  	  kronisk	  inflammation	  i	  lamina	  propria.	  Klinisk:	  
remission	  på	  glutenfri	  diæt	  efter	  måneder	  og	  recidiv	  af	  symptomer	  ved	  



re-‐	  eksposition.	  	  

. c)	  	  Blodprøvermhp.eventuelmalabsorption(jern,albumin,vitaminB12ogfolat,	  
fedtopløselige	  vitaminer,	  faktor	  2-‐7-‐10,	  mineraler	  (kalium,	  kalk,	  zink,	  
magnesium),	  fedt	  	  

. d)	  	  Kontrol	  af	  diætoverholdelse	  og	  effekt	  på	  symptomer	  og	  paraklinik,	  evt.	  
socialrådgiver	  til	  økonomisk	  tilskud	  til	  den	  dyrere	  kost.	  	  

. e)	  	  HLA-‐DQw2,	  HLA-‐DR3,	  HLA-‐B8	  	  

. f)	  	  Osteoporose,	  malign	  lymfom	  lokaliseret	  til	  tyndtarm	  	  

Det	  primære	  udredningsprogram	  viser	  efterfølgende	  at	  patienten	  ikke	  har	  
coeliaki.	  Patienten	  beskriver	  sin	  afføring	  som	  voluminøs,	  tynd	  og	  ublodig,	  og	  hun	  
har	  oftest	  afføringstrang	  umiddelbart	  efter	  måltider.	  Patienten	  har	  målt	  sit	  
vægttab	  til	  godt	  5	  kg	  over	  de	  sidste	  4	  uger,	  hvor	  hun	  desuden	  har	  følt	  sig	  varm	  
enkelte	  dage.	  

Objektivt:	  Vægt	  53	  kg.	  Højde	  168	  cm.	  Abdomen	  findes	  diffust	  ømt	  uden	  sikre	  
udfyldninger,	  og	  uden	  defence.	  Naturlige	  livlige	  tarmlyde.	  Laboratorieværdier:	  
Hgb.	  6.3	  mmol/l	  (normal:	  6.9-‐10.0	  mmol/l),	  S-‐jern	  4	  μmol/l	  (10-‐35	  μmol/l)	  og	  S-‐
transferrin	  19	  μmol/l	  (24-‐41	  μmol/l),	  CRP	  98	  mg/l	  (<10	  mg/l),	  S-‐albumin	  29	  g/l	  
(36	  -‐48	  g/l).	  

Sigmoideoskopien	  er	  normal.	  

Spørgsmål	  3.	  Din	  tentative	  diagnose	  er	  herefter	  Crohns	  sygdom.	  

a. AnførdediagnostiskekriterierforCrohnssygdom.	  	  

b. Angivetprioriteretundersøgelsesprogrammhp.afklaringafdiagnose,udelukkelse	  
	  af	  differentialdiagnoser	  og	  fastlæggelse	  af	  sygdomsudbredning	  	  

c. Anfør	  karakteristiske	  histologiske	  fund	  	  

Svar:	  a)	  Kronisk	  inflammatorisk	  tarmsygdom	  med	  regional	  udbredelse.	  

Diaré	  og/eller	  mavesmerter	  i	  ≥	  3	  måneder	  Endoskopiske	  og/eller	  radiologiske	  
fund	  i	  tynd-‐	  eller	  tyktarm	  af	  segmentære	  (skip	  lesions)	  eller	  stenoserende	  
læsioner	  (evt.	  fistler	  og/eller	  abscesser	  i	  relation	  til	  den	  intestinale	  læsion)	  
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. b)	  	  Endoskopi:	  ileo-‐koloskopi	  med	  biopsier	  fra	  alle	  afsnit;	  evt.	  gastroskopi	  til	  
duodenum	  med	  biopsi,	  tarmpassage,	  I	  tilfælde	  af	  normal	  tarmpassage	  og	  
gastroskopi:	  kapselendoskopi,	  MR	  scanning	  eller	  CT	  scanning	  	  

. c)	  	  Transmuralinflammation,ogikarakteristisketilfælde,menlangtfraaltid	  



epiteloidcellegranulomer	  	  

Spørgsmål	  4.	  Vitamin	  B12:	  129	  pmol/l	  (normalområde	  >250	  pmol/l).	  
a.Hvordan	  vil	  du	  afklare	  om	  patienten	  har	  vitamin	  B12	  mangel?	  

b.Hvordan	  behandles	  en	  eventuel	  vitamin	  B12	  mangel?	  

Svar:	  

. a)	  	  Bestemme	  P-‐homocystein	  og/eller	  P-‐methylmalonat	  (forudsætter	  normal	  
creatinin).	  	  P-‐homocystein	  <15	  μmol/l	  betyder	  ingen	  B12	  mangel,	  >20	  
mangel,	  15-‐20	  gråzoneområde.	  Methylmalonat	  <0.29	  μmol/l:	  ingen	  mangel,	  
>	  0.75	  μmol/l:	  B12	  mangel,	  derimellem	  gråzone.	  Schillingtest	  er	  ikke	  
nødvendig	  	  

. b)	  	  Oral	  B12	  1	  mg	  daglig	  i	  uger	  herefter	  x	  1	  per	  uge	  eller	  inj.	  B12	  1	  mg	  i.m.	  x	  1	  
ugentligt	  i	  4	  uger,	  herefter	  hver	  2.	  til	  3.	  måned	  	  

Spørgsmål	  5.	  Undersøgelserne	  viser	  et	  uregelmæssigt	  slimhinderelief	  i	  den	  
nederste	  ca.	  30	  cm	  af	  tyndtarmen.	  

Angiv	  de	  hyppigste	  lokalisationer	  af	  Crohns	  sygdom	  og	  betydning	  af	  alder	  for	  
denne.	  

Svar:	  •	  Ileokolisk	  (40-‐50%),	  terminale	  ileum	  (25-‐30%),	  kolon	  (20%),	  øvre	  

gastrointestinalkanal	  (10%).	  Øget	  forekomst	  af	  sygdom	  i	  proximale	  dele	  af	  
mavetarmsystemet	  hos	  yngre	  

Spørgsmål	  6.	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  påbegynde	  behandling.	  

a)	  Hvordan	  vil	  du	  behandle	  den	  aktuelle	  sygdomsaktivitet?	  b)	  Hvilken	  
information	  vil	  du	  give	  patienten	  om	  behandlingen	  i	  relation	  til	  mål,	  

varighed	  og	  mulige	  bivirkninger?	  

Svar:	  

. a)	  	  Binyrebarkhormon	  som	  prednisolon	  50-‐75	  mg	  x	  1	  daglig	  eller	  budesonid	  9	  mg	  
x	  1	  daglig,	  initiale	  doser.	  Samtidig	  påbegynde	  tilskud	  af	  D-‐vitamin	  og	  
kalk.	  Information	  om	  rygestop,	  idet	  rygning	  gør	  behandlingen	  sværere	  og	  
øger	  risikoen	  for	  recidiv	  markant	  (op	  til	  50%).	  Tilbyde	  hjælp	  hertil	  
(rygestopkurser,	  medicin)	  	  

. b)	  	  Binyrebarkhormon	  er	  en	  kraftig	  hæmmer	  af	  betændelsestilstanden	  på	  kort	  
sigt	  og	  kan	  bringe	  sygdommen	  i	  ro,	  men	  kan	  ikke	  anvendes	  til	  at	  fastholde	  
remission.	  Der	  udleveres	  ”prednisolonkort”	  mhp	  substitution	  ved	  stress-‐
situationer	  pga	  risiko	  for	  binyrebark	  hæmning.	  	  Steroid	  aftrappes	  over	  
forventet	  2-‐3	  måneder.	  Behandlingen	  kan	  medføre	  søvnløshed	  og	  
rastløshed,	  depression	  og	  ved	  ophør	  smerter	  fra	  bevægeapparatet.	  Risikoen	  
for	  andre	  infektioner	  er	  øget	  samtidig	  med	  at	  kroppens	  reaktion,	  også	  på	  



evt.	  komplikationer	  til	  Crohnsygdommen	  er	  svækket.	  Langtidsbivirkninger	  
behøver	  ikke	  nævnes.	  	  
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Spørgsmål	  7.	  Efter	  2	  ugers	  behandling	  er	  din	  patient	  i	  markant	  bedring.	  Hun	  er	  
mindre	  træt,	  har	  næsten	  normal	  afføringsfrekvens	  og	  er	  uden	  abdominalsmerter	  
eller	  ømhed.	  CRP	  er	  normaliseret	  og	  Hgb.	  stigende.	  Tiden	  er	  inde	  til	  at	  diskutere	  
recidivprofylaktisk	  behandling	  med	  azathioprin.	  Patienten	  har	  flere	  spørgsmål	  
og	  et	  udtalt	  graviditetsønske.	  

. a)	  	  Angivdevigtigstemålforbehandlingogkontrol.	  	  

. b)	  	  Hvad	  taler	  for	  hhv.	  imod	  behandling	  med	  azathioprin	  (imurel®)?	  	  

. c)	  	  Vileneventuelgraviditethavekonsekvenserforbehandlingogkontrol?	  	  

. d)	  	  Angivhvordansikresogkontrolleresbehandlingen?	  	  

. e)	  	  Angivhvordansygdomsaktivitetenkontrolleres?	  	  

Svar:	  

. a)	  	  Behandle	  sygdomsaktivitet,	  fastholde	  remission,	  fremme	  egenomsorg	  og	  
optimere	  	  livskvalitet	  	  

. b)	  	  For	  taler	  den	  høje	  risiko	  for	  recidiv	  (>90%	  livslangt,	  mere	  end	  50%	  
indenfor	  det	  	  første	  år)	  og	  at	  azathioprin	  reducerer	  denne	  risiko	  markant.	  
Imod	  taler	  mulige	  alvorlige	  bivirkninger	  (allergiske	  reaktioner,	  
pancreatitis,	  hepatitis,	  knoglemarvshæmning)	  hos	  op	  til	  15%	  og	  en	  lidt	  
øget	  (x	  4)	  risiko	  for	  cancer	  (lymfom)	  associeret	  til	  azathioprin.	  	  

. c)	  	  Forhindrerundersøgelsesmodalitetermedstråling(røntgen).	  Ingen	  
betydning	  for	  behandling.	  Azathioprin	  er	  ikke	  teratogent	  og	  kan	  anvendes	  
under	  graviditet	  og	  amning;	  risikoen	  for	  recidiv	  ved	  ophør	  af	  behandling	  
eller	  manglende	  start	  af	  denne	  er	  en	  større	  risiko	  for	  gravidietet/barn.	  
Steroider	  kan	  anvendes.	  Biologiske	  lægemidler	  bør	  ikke	  anvendes	  pga.	  
manglende	  erfaring.	  	  

. d)	  	  Planlægge	  gentagne	  og	  regelmæssige	  kontroller	  af	  leukocyttal	  og	  
differentialtælling,	  Hgb	  og	  MCV,	  leverbiokemi	  inkl.	  transaminaser,	  basiske	  
fosfataser	  og	  amylase.	  Ambulant	  dialog,	  opfølgning	  og	  dosisregulering.	  
Informationskort	  til	  patient	  	  

. e)	  	  Kontrol	  af	  symptomer,	  vægt	  og	  af	  CRP,	  Hgb.,	  jern	  +	  transferrin	  	  

Spørgsmål	  8.	  Otte	  måneder	  senere	  indlægges	  patienten	  med	  vekslende	  høj	  
feber,	  op	  til	  40	  grader	  celsius,	  i	  en	  uge	  og	  øget	  afføringsfrekvens.	  



. a)	  	  Angivdetremestsandsynligedifferentialdiagnoser	  	  

. b)	  	  Anførdediagnostiskeundersøgelserderkanafklareårsagen?	  	  

Svar:	  

. a)	  	  Recidiv	  med	  komplikation,	  infektion	  (evt.	  opportunistisk,	  CMV),	  allergisk	  
reaktion	  	  eller	  pancreatitis	  udløst	  af	  azathioprin.	  	  

. b)	  	  Temperaturkurve,grundigobjektivundersøgelse,kontrolafleukocyttalog	  
	  differentialtælling,	  transaminaser,	  basiske	  fosfataser	  og	  amylase,	  
bloddyrkning.	  Evt.	  billeddiagnostik	  ved	  fokalt	  fund	  	  

Spørgsmål	  9.	  Fire	  måneder	  senere	  henvender	  patienten	  sig	  igen.	  Denne	  gang	  
med	  symptomer	  på	  fornyet	  sygdomsaktivitet	  og	  tiltagende	  abdominalsmerter.	  Er	  
subfebril.	  Abdomen	  er	  let	  opdrevet	  og	  ømt	  med	  resistance	  i	  nedre	  højre	  
kvadrant.	  Tarmlydene	  er	  let	  påvirkede,	  CRP	  150	  mg/l	  (<10	  mg/l)	  og	  
leukocyttallet	  er	  16	  mmol/L	  (3.5-‐9.0	  mmol/l).	  Oversigt	  over	  abdomen	  viser	  let	  
dilateret	  ileum	  lige	  oralt	  for	  et	  snævert	  parti	  med	  
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uregelmæssig	  slimhindetegning	  svarende	  til	  de	  distale	  ca.	  40	  cm	  af	  tyndtarmen.	  
Koloskopi	  viser	  svær	  inflammation	  i	  og	  coecum	  og	  colon	  ascendens	  med	  
længdeforløbende	  sår,	  cobbelstone	  lignende	  slimhinde	  og	  en	  relativ	  stenose	  
svarende	  til	  valvula	  Bauhini.	  Ultralyd	  visualiserer	  en	  fortykket	  væg	  i	  distale	  
ileum	  og	  højre	  colon	  med	  nedsat	  peristaltik,	  men	  ingen	  absces;	  der	  er	  en	  smule	  
fri	  væske.	  

. a)	  	  Hvad	  taler	  for	  intensiveret	  medicinsk	  behandling,	  og	  i	  givet	  fald	  hvilken?	  	  

. b)	  	  Hvad	  taler	  for	  operation,	  og	  i	  givet	  fald	  hvilken?	  	  

Svar:	  

. a)	  	  Atforandringernekanværebetingetafbetydendeakutinflammationogdermed	  
	  reversible.	  Steroid	  eller	  anti-‐TNFα	  lægemiddel	  og	  antibiotika	  	  

. b)	  	  Atderermegetsværeforandringerogdilaterettarmsamtnaturhistorienforden
ne	  	  sygdomsmanifestation.	  Medicinsk	  behandling	  kan	  medføre	  forværring	  
i	  form	  af	  abscedering	  eller	  perforation,	  og	  det	  kliniske	  billede	  indebærer	  
trods	  UL	  undersøgelsen	  en	  betydelig	  risiko	  for	  at	  der	  allerede	  er	  mindre	  
abscesser.	  Højresidig	  hemicolektomi	  med	  resektion	  af	  afficeret	  tyndtarm	  
og	  primær	  anastomose.	  	  

Spørgsmål	  10.	  Angiv	  hvilke	  komplikationer	  og	  systemiske	  manifestationer	  der	  
er	  de	  hyppigste	  ved	  Mb	  Chron.	  

• fistler	  (til	  hud	  og/eller	  andre	  hulorganer)	  	  



• artralgier	  	  

• spondylartritis	  (axiale	  og	  perifere	  manifestationer)	  	  

• erythema	  nodosum	  	  

• pyoderma	  gangrenosum	  	  

• iridocyklitis/episcleritis	  	  

• stomatitis	  	  

• steatosis	  hepatis	  	  

• scleroserende	  cholangitis	  	  
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Opgave	  1	  

72	  årig	  kvinde	  i	  det	  væsentlige	  rask	  indlægges	  med	  pludseligt	  indsættende	  åndenød	  
og	  respirationssynkrone	  brystsmerter	  igennem	  2	  dage.	  Temperaturforhøjelse	  38,5.	  
Ingen	  hviledyspnø,	  men	  dyspnø	  ved	  trappegang	  til	  2.	  sal	  og	  efter	  cirka	  200	  meters	  
gang	  på	  fladt	  terræn.	  Ingen	  hoste	  eller	  ekspektoration.	  

Obj:	  Upåvirket.	  BT	  120/70	  Puls	  92	  Tp	  38,4.	  Respirationsfrekvens	  24.	  Ilt	  saturation	  
90	  %.	  Normal	  lungehjertestetoskopi	  

Spørgsmål	  1.	  Læg	  et	  basalt	  undersøgelsesprogram,	  d.v.s.	  specificer	  hvilke	  
blodprøver	  der	  skal	  tages	  og	  hvilke	  undersøgelser	  der	  skal	  foretages	  som	  
en	  basis.	  

• Rigtige	  svar:D-‐dimer,	  hæmoglobin,	  leucocytter,	  (differentialtælling)	  
trombocyttter,	  natrium,	  kalium,	  creatinin,	  CRP.	  (	  Faktor	  2,7,10	  INR)	  a-‐	  
punktur,	  EKG	  ,	  Røntgen	  af	  thorax	  (	  ekkokardiografi)	  	  

• (Lungescintigrafi	  eller	  CT	  af	  thorax	  med	  kontrast	  mhp	  lungeembolus	  er	  ikke	  
decideret	  forkerte	  svar	  dog	  ikke	  en	  del	  af	  et	  basalt	  
undersøgelsesprogram)	  	  Spørgsmål	  2.	  A.	  Beskriv	  hoslagte	  røntgen	  af	  
thorax	  (Bilag	  1).	  	  

�	  Svar:	  afstumpet	  venstre	  sinus	  phrenicocostalis.	  Ingen	  infiltrater.	  Normal	  
hjertestørrelse,	  slank	  mediastinum	  uden	  synlig	  glandelsvulst.	  (Minimal	  
pleurafortykkelse	  apikalt	  på	  venstre	  side	  –	  behøver	  studenten	  ikke	  beskrive)	  

B.	  Er	  Kardiothorakale-‐ratio	  normal?	  (angiv	  grænseværdi).	  

�	  Svar:	  Ja.	  Normalværdi	  <	  0,5	  (max.	  Hjertebredde/max.	  thoraxbredde)	  Man	  



stiller	  diagnosen	  lungeembolus.	  

Spørgsmål	  3.	  Hvilken	  behandling	  skal	  startes?	  

�	  Lavmolekylært	  heparin	  (eller	  ufraktioneret	  heparin)	  og	  vitamin	  K-‐antagonist	  
(warfarin,	  marevan)	  

Dagen	  efter	  indlæggelsen	  indtræder	  en	  pludselig	  forværring	  i	  tilstanden.	  Der	  er	  nu	  
hviledyspnø,	  respirationsfrekvens	  =	  36,	  BT	  85/60,	  puls	  104	  og	  saturation	  75	  %	  Tp	  
37,9.	  Patientens	  hud	  er	  klam	  

2	  
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Spørgsmål	  4.	  Hvilke	  undersøgelser	  er	  nu	  relevante?	  

• EKG	  	  

• Ekkokardiografi	  	  

• CT	  af	  thorax	  med	  kontrast	  mhp	  lungeembolus.	  	  

• A-‐punktur	  	  EKG	  ved	  ankomsten	  var	  normalt,	  men	  nyt	  EKG	  efter	  forværringen	  i	  
pt’	  s	  tilstand	  vises	  nedenunder	  .	  	  Spørgsmål	  5.	  Beskriv	  hoslagte	  EKG	  
(Bilag	  2)	  og	  anfør	  hvad	  der	  kunne	  understøtte	  en	  bestemt	  diagnose?	  	  

• sinustakykardi	  	  

• S1-‐Q3-‐Neg	  T	  tak	  i	  III	  	  

• Inkomplet	  højresidigt	  grenblok	  	  

• Neg.	  T-‐takker	  i	  V1-‐V4	  (v5)	  	  

• Alle	  disse	  ændringer	  ses	  ved	  lungeembolus.	  Du	  får	  forelagt	  A-‐punktur	  med	  
følgende	  værdier:	  	  

	   målte	  værdi	   	  
Normalområde	  

pH	   	  
7,49	   7,37-‐	  7,45	  

Carbondioxid	   4,1	  Kpa	   4,5	  –	  6,1	  

	  
Oxygen	   8,0	  Kpa	   10,0	  –	  14,0	  



Base-‐excess	   -‐	  0,3	  mmol/l	   	  
-‐1,5	  –	  2,3	  

Standardbikarbonat	   24,7	  mmol/l	   	  
22,0	  –	  27,0	  

Iltmætning	   0,88	  

	  

0,93	  –	  0,99	  

Spørgsmål	  6.	  Beskriv	  a-‐punkturen	  

�	  Respiratorisk	  alkalose	  og	  hypoxi.	  Det	  viser	  sig	  at	  den	  undersøgte	  patient	  nu	  har	  
fået	  centrale	  bilaterale	  lungeembolier.	  

Spørgsmål	  7:	  Skitsèr	  den	  initiale	  behandling?	  

3	  

	  
CBSE	  ,	  3	  semester,	  KA,	  medicin,	  ordinær	  eksamen,	  10	  januar	  2012	  

• Trombolyse	  	  

• Ilt	  	  

• (Inotropi)	  	  

• Heparin	  enten	  lavmolekulær	  eller	  ufraktioneret.	  	  Sygehistorien	  ændres	  nu	  til	  
følgende:	  Patienten	  er	  nu	  dagen	  før	  blevet	  tilsyneladende	  radikalt	  opereret	  
for	  en	  colon	  cancer	  med	  fjernelse	  af	  coecum.	  Ellers	  er	  tilstanden	  som	  
beskrevet	  under	  punkt	  4	  og	  7.	  	  Spørgsmål	  8.	  Ændrer	  de	  nye	  oplysninger	  
behandlingen?	  	  

�	  Ja,	  trombolyse	  er	  nu	  kontraindiceret	  og	  man	  må	  overveje	  trombektomi	  Ved	  
udskrivelse	  skal	  patienten	  tilbydes	  antithrombotisk	  behandling.	  

Spørgsmål	  9.	  Hvilken	  medicinsk	  behandling	  vil	  du	  tilbyde?	  Anfør	  
behandlingsmål	  (ikke	  varighed).	  

• Vitamin	  K-‐antagonist	  (Marevan/Marcumar).	  	  

• INR	  på	  2.0-‐3.0	  	  Under	  udredning	  af	  din	  patient	  viste	  ultralyd	  af	  UE	  en	  DVT.	  Din	  
patient	  blev	  screenet	  for	  koagulationsforstyrrelser,	  men	  man	  fandt	  ingen.	  
	  Spørgsmål	  10.	  Angiv	  andre	  disponerende	  faktorer	  for	  lungeemboli	  
(minimum	  7).	  	  

• Familiær	  disposition	  (koagulationsforstyrrelser)	  	  

• Graviditet	  og	  fødsel	  	  

• Længerevarende	  immobilisering	  (sengeleje,	  fly-‐bus-‐rejser,	  gips	  eller	  	  



skinnebehandling	  )	  

• Pareser	  af	  UE	  	  

• Hormonel	  antikonception	  	  

• Malign	  sygdom	  	  

• Inflammatorisk	  tarmsygdom	  	  

• Intravenøse	  katetre.	  	  

• Dehydrering	  	  

• Traumer	  	  

• Fedme	  	  

• Høj	  alder	  	  
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Opgave	  2.	  

Du	  er	  læge	  i	  almen	  praksis.	  Én	  af	  dine	  patienter,	  en	  mand	  på	  67	  år,	  henvender	  sig	  
på	  grund	  af	  vandladningsproblemer,	  der	  er	  tiltaget	  igennem	  nogle	  år	  og	  nu	  er	  så	  
betydelige,	  at	  han	  gerne	  vil	  have	  set	  på	  det.	  For	  1	  måned	  siden	  havde	  han	  et	  tilfælde	  
med	  blod	  i	  urinen,	  men	  det	  forsvandt	  efter	  et	  par	  vandladninger,	  så	  han	  syntes	  ikke	  
der	  var	  grund	  til	  at	  gøre	  yderligere.	  

Spørgsmål	  1.	  Lav	  en	  prioriteret	  og	  begrundet	  udredningsplan	  for	  patienten	  
omhandlende	  anamnese.	  Patienten	  præsenterer	  sig	  i	  virkeligheden	  med	  2	  
problemer:	  Hæmaturi	  og	  vandladningssymptomer	  (LUTS=lower	  urinary	  tract	  
symptoms).	  Disse	  kræver	  hver	  sit	  udredningsprogram,	  hvor	  udredningen	  af	  
hæmaturi	  har	  første	  prioritet.	  Hæmaturiudredning:	  

Anamnese	  Tidligere	  lidelser	  i	  urinvejene	  som	  sten	  eller	  infektioner	  (kan	  give	  
hæmaturi	  /	  LUTS).	  Cigaretrygning	  (blærecancer)	  Blodfortyndende	  medicin	  (kan	  
være	  årsag	  til	  hæmaturi)	  

LUTS	  udredning	  Anamnese	  

Hvilke	  vandladningssymptomer	  drejer	  det	  sig	  om?	  (Blærefyldningssymptomer:	  
pollakisuri,	  nycturi,	  urgency	  (imperiøs	  vandladningstrang),	  urgency	  inkontinens;	  
blæretømningssymptomer:	  venten	  før	  vandladningen	  går	  i	  gang,	  slap	  stråle,	  



afbrudt	  stråle,	  fornemmelse	  af	  dårlig	  blæretømning,	  brug	  af	  bugpresse,	  langvarig	  
vandladning)	  Hvor	  længe	  har	  symptomerne	  varet?	  Tidligere	  lidelser	  i	  urinvejene	  
(som	  ovenfor)	  Medicin	  med	  indvirkning	  på	  de	  nedre	  urinveje	  (som	  
depressionsmidler)	  

Spørgsmål	  2.	  Lav	  en	  prioriteret	  og	  begrundet	  udredningsplan	  for	  patienten	  
omhandlende	  objektiv	  undersøgelse	  Hæmaturiudredning:	  

Objektiv	  undersøgelse	  Palpation	  af	  abdomen	  og	  nyreloger	  (nyrecancer)	  
Undersøgelse	  af	  genitalia	  externa	  Rektaleksploration	  (Prostata	  hyperplasi	  eller	  
cancer)	  

LUTS	  udredning	  Objektiv	  undersøgelse	  

Palpation	  af	  abdomen	  (Udfyldning	  /	  dæmpning	  over	  symfysen)	  
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Rektaleksploration	  (som	  ovenfor	  samt	  vurdering	  af	  bækkenbundsreflekser)	  

Spørgsmål	  3:	  Lav	  en	  prioriteret	  og	  begrundet	  udredningsplan	  for	  patienten	  
omhandlende	  supplerende	  undersøgelser	  Hæmaturiudredning:	  

Supplerende	  undersøgelser	  

• Urinstix	  og	  i	  almen	  praksis	  urinmikroskopi	  med	  fasekontrast,	  	  men	  det	  sidste	  
er	  nok	  lidt	  vel	  meget	  at	  forlange	  	  (urinvejsinfektion	  som	  årsag	  til	  
hæmaturi	  /	  LUTS).	  	  

• Blodprøver:	  Hæmoglobin,	  se-‐kreatinin,	  elektrolytter,	  (PSA	  men	  	  fordele	  /	  
ulemper	  bør	  diskuteres	  med	  patienten	  inden	  det	  	  besluttes	  at	  måle	  PSA)	  	  

• CT	  urografi	  	  

• Cystoskopi	  	  

• Urincytologi	  (er	  per	  1.	  januar	  udgået	  som	  indiceret	  ved	  	  udredning	  af	  
hæmaturi,	  men	  det	  er	  ikke	  forkert	  at	  anføre	  det	  	  LUTS	  
udredning	  Supplerende	  undersøgelser	  	  

• Symptomscoringsskema	  (dokumentation	  af	  patientens	  vandladnings	  
symptomer	  og	  hvilke	  gener	  det	  giver)	  	  

• Væske	  vandladningsskema	  (eventuel	  polyuri	  som	  årsag	  til	  hyppig	  vandladning	  
/	  nycturi)	  	  

• Urinstix	  eventuelt	  mikroskopi	  (som	  ovenfor)	  	  Spørgsmål	  4:	  Nævn	  mindst	  3	  



betydende	  komplikationer	  til	  infravesikal	  obstruktion	  på	  grund	  af	  
benign	  prostatahyperplasi.	  	  

 Akut	  eller	  kronisk	  urinretention,	  	  

 recidiverende	  blærebetændelser,	  	  

 dilatation	  af	  de	  øvre	  urinveje	  med	  nefropati,	  	  

 blæresten,	  recidiverende	  hæmaturi	  	  Din	  udredning	  af	  patienten	  har	  vist	  
at	  patienten	  har	  en	  moderat	  forstørret	  prostata,	  men	  i	  øvrigt	  ikke	  
tegn	  på	  andre	  lidelser	  i	  urinvejene	  bortset	  fra	  et	  let	  forhøjet	  
prostataspecifikt	  antigen	  (PSA)	  i	  blodprøven.	  PSA	  er	  7,3	  μg/L.	  
Normalværdi	  mindre	  end	  4	  μg/L.	  Ved	  kontrol	  en	  måned	  senere	  er	  
PSA	  uændret.	  En	  forhøjet	  PSA	  kan	  skyldes	  en	  prostatacancer	  eller	  en	  
benign	  forstørret	  prostata.	  	  6	  	  
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Spørgsmål	  5:	  Hvorledes	  vil	  du	  afklare	  dette	  ?	  

�	  Differentialdiagnostisk	  kræves	  prostatabiopsier,	  der	  tages	  transrektalt	  og	  
ultralydvejledt.	  

Spørgsmål	  6:	  Beskriv	  prostatakirtlernes	  histologi	  ved	  prostata	  hyperplasi	  
(størrelse	  (i	  forhold	  til	  størrelsen	  af	  kirtler	  i	  den	  normale	  prostata),	  
struktur	  (regelmæssige	  vs	  uregelmæssige)	  og	  celleopbygning).	  

�	  kirtlerneoftestore(størreendnormalekirtler),uregelmæssigt	  forgrenede,	  
udklædt	  af	  et	  2	  laget	  epitel,	  omfattende	  sekretoriske	  celler	  og	  basalceller.	  

Spørgsmål	  7:	  Hvilken	  type	  karcinom	  tilhører	  langt	  de	  fleste	  karcinomer,	  
udviklet	  i	  prostata?	  

�	  adenokarcinom	  Der	  tages	  biopsi	  af	  prostata,	  der	  viser	  karcinom.	  Udover	  
påvisning	  af	  karcinom,	  

inkluderer	  patologibesvarelsen	  en	  gradering	  af	  karcinomet	  efter	  Gleasons	  system.	  

Spørgsmål	  8:	  

A.	  Angiv	  det	  overordnede	  princip	  for	  dette	  system.	  

Svar:	  tumors	  hyppigste	  (og	  næst	  hyppigste)	  vækstmønster	  danner	  grundlag	  for	  
et	  point-‐system.	  Såfremt	  der	  gives	  yderligere	  detaljer,	  bør	  det	  udløse	  flere	  points.	  

B.	  Angiv	  årsag	  til	  at	  gradering	  angives.	  

Svar:	  gradering	  viser	  god	  korrelation	  med	  prognosen	  og	  er	  vejledende	  i	  valg	  af	  



behandling	  
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En	  anden	  patient	  med	  kendt	  prostata	  cancer	  præsenterer	  sig	  med	  en	  forstørret,	  
suspekt	  lymfeknude	  på	  halsen.	  Denne	  ekscideres	  og	  sendes	  til	  histopatologisk	  
undersøgelse.	  Histologisk	  undersøgelse	  viser	  lymfeknude	  med	  metastase	  fra	  et	  
karcinom.	  

Udover	  rutinefarvede	  snit	  supplerer	  patologen	  med	  en	  undersøgelse,	  der	  kan	  give	  
mulighed	  for	  at	  afgøre,	  om	  metastasen	  hidrører	  fra	  patientens	  prostata	  cancer.	  

Spørgsmål	  9:	  Hvilken	  teknik	  drejer	  det	  sig	  om?	  

Svar:	  �immunhistokemisk	  undersøgelse	  for	  PSA.	  For	  at	  opnå	  points	  skal	  

immunhistokemi	  nævnes.	  Jeg	  ville	  foreslå,	  at	  der	  gives	  point	  for	  blot	  at	  svare	  
immunhistokemi,	  og	  ekstra	  points	  såfremt	  PSA	  anføres.	  

Prostata	  cancer	  spredes	  ved	  direkte	  vækst	  og	  lymfogent,	  men	  undertiden	  også	  
hæmatogent.	  

Spørgsmål	  10:	  Angiv	  en	  hyppig	  lokalisation	  for	  blod-‐båren	  metastase	  af	  
prostata	  cancer	  .	  

�	  knogler,	  lever,	  lunge	  

Patienten	  vil	  gerne	  behandles	  og	  I	  bliver	  enige	  om	  at	  forsøge	  medicinsk	  behandling.	  

Spørgsmål	  11:	  Hvilke	  medicinske	  behandlingsmuligheder	  er	  der	  hos	  mænd	  
med	  vandladningsproblemer?	  Angiv	  eventuelle	  forskelle	  på	  indikation	  og	  
kontrol?	  

�	  α-‐adrenoceptorblokkere	  kan	  bruges	  til	  alle	  med	  ukompliceret	  LUTS	  virker	  
hurtigt	  og	  kan	  derfor	  seponeres	  efter	  2	  til	  4	  uger,	  hvis	  der	  ikke	  er	  effekt.	  

�	  5-‐α-‐reduktasehæmmere	  virker	  bedst	  ved	  en	  forstørret	  prostata,	  bedre	  jo	  
større	  prostata	  er.	  Virkningen	  indtræder	  langsomt	  over	  6	  til	  12	  måneder	  og	  man	  
må	  derfor	  vente	  mindst	  6	  måneder	  før	  effekten	  vurderes.	  

�	  Kombinationsbehandling	  virker	  bedre	  end	  den	  enkelte	  behandling.	  8	  
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Da	  patienten	  efter	  6	  måneders	  medicinsk	  behandling	  fortsat	  føler	  sig	  generet	  af	  
sine	  vandladningssymptomer	  henviser	  du	  ham	  til	  en	  urologisk	  afdeling.	  Her	  udføres	  
i	  første	  omgang	  urin	  flow	  måling	  og	  måling	  af	  residualurin:	  Patienten	  har	  et	  
nedsat	  maksimal	  flow	  på	  11	  ml/s	  og	  en	  resturin	  efter	  vandladning	  på	  56	  ml.	  



BEMÆRK	  FEJLNUMMERERING	  !	  Der	  er	  intet	  spørgsmål	  12.	  De	  studerende	  
blev	  informeret	  herom	  i	  eksamenslokalet.	  

Spørgsmål	  13:	  Hvad	  kan	  nedsat	  urinflow	  og	  mangelfuld	  blæretømning	  
skyldes	  udover	  infravesikal	  obstruktion?	  Hvordan	  undersøges	  dette?	  

�	  Nedsat	  kraft	  af	  blæremusklen	  (detrusor)	  vil	  også	  medføre	  nedsat	  urinflow	  og	  
dårlig	  blæretømning.	  Dette	  undersøges	  ved	  en	  tryk-‐flow	  undersøgelse,	  hvor	  man	  
simultant	  måler	  trykket	  i	  blæren	  og	  urinflow.	  Ved	  infravesical	  obstruktion	  er	  
blæretrykket	  højt	  og	  urinflow	  lavt,	  ved	  normalt	  afløb	  er	  blæretrykket	  lavt	  og	  
urinflow	  højt,	  ved	  nedsat	  detrusor	  kontraktilitet	  er	  både	  blæretryk	  og	  urinflow	  
lavt.	  

Efter	  endt	  undersøgelse	  af	  patienten	  er	  det	  påvist,	  at	  han	  har	  en	  forstørret	  prostata	  
på	  75	  ml.	  og	  en	  moderat	  infravesikal	  obstruktion.	  

Spørgsmål	  14.	  Nævn	  mindst	  3	  mulige	  kirurgiske	  behandlingsmuligheder	  til	  
afhjælpning	  af	  infravesikal	  obstruktion.	  

�	  Transuretral	  resektion	  af	  prostata	  (TURP),	  �	  Åbenprostatektomi(TVP),	  

�	  transuretral	  incision	  af	  blærehalsen	  (TUIP),	  �	  Laser	  prostatektomi	  
(PVP),	  �	  mikrobølgebehandling	  (TUMT).	  

De	  studerende	  skal	  selvfølgelig	  ikke	  kunne	  forkortelserne.	  

Spørgsmål	  15:	  Nævn	  de	  vigtigste	  senkomplikationer	  til	  prostatakirurgi	  og	  
cirka	  hvor	  hyppigt	  de	  optræder	  

�	  Retrograd	  ejakulation	  (70-‐100%),	  efterblødning	  (5-‐10%),	  urininkontinens(1-‐
2%),	  impotens(ca.	  5-‐15%	  meget	  usikkert),	  urethra	  striktur(5-‐10%).	  
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Opgave	  3	  

Sofie	  er	  25	  år,	  tidligere	  i	  det	  væsentlige	  rask.	  En	  moster	  har	  diabetes	  (DM	  1)	  og	  en	  
kusine	  noget	  med	  stofskiftet.	  Sofie	  har	  været	  mere	  træt	  i	  flere	  måneder,	  
cigaretterne	  har	  smagt	  dårligt	  ,	  sidste	  menstruation	  udeblev,	  og	  en	  morgen	  
opdager	  hun,	  at	  hun	  har	  gulsot.	  Hun	  anvender	  ikke	  medicin.	  Via	  lægevagten	  
indlægges	  akut	  på	  kirurgisk	  afd.	  Akut	  UL	  abdomen	  er	  i.a.	  fraset	  lidt	  lys	  lever.	  Sofie	  
overflyttes	  til	  medicinsk	  afd.,	  hvor	  du	  er	  reservelæge.	  

Spørgsmål	  1).	  Hvorledes	  vil	  du	  uddybe	  anamnesen,	  nævn	  hvad	  du	  specifikt	  
vil	  spørge	  ind	  til	  



Svar:	  

• 	   	   �	  	  Eksposition	  for	  hepatitis,	  herunder	  rejseanamnese,	  
risikoadfærd,	  misbrug,	  erhverv	  	  

• 	   	   �	  	  Forbrug	  af	  lægemidler,	  naturlægemidler,	  naturprodukter,	  
illegale	  stoffer	  	  

• 	   	   �	  	  Alkoholanamnese	  	  

• 	   	   �	  	  Smerter,	  almensymptomer,	  vægttab,	  mulig	  graviditet,	  
vaccination	  	  

• 	   	   �	  	  Disposition	  for	  leversygdom	  	  

	  
Primære	  blodprøver	  viste	  ALAT	  =	  600	  U/l	  (10-‐45),	  Bas.fosf.	  =100	  (35-‐	  105),	  
bilirubin	  =	  150	  mmol/l	  (5-‐25),	  faktor	  2+7+10	  =	  0.45	  arb.	  stofkonc.	  (=0.7-‐1.30),	  
albumin	  =34	  g/l	  (36-‐45)	  

Spørgsmål	  2).	  Hvilke	  supplerende	  laboratorieprøver	  vil	  du	  rekvirere?	  

	  
	  

Svar:	  

• 	   	   �	  	  Hepatitisserologi	  :	  anti-‐HAV,	  HBsAg,	  anti-‐HBc,	  anti-‐HCV,	  	  

• 	   	   �	  	  Autoimmun	  hepatitis	  obs:	  IgA,	  IgG,	  IgM,	  ANA	  screening,	  glat	  
	  muskelcelle	  antistof	  (SMA)	  	  

• 	   	   �	  	  Stofskifte:	  Ferritin,	  Feroxidase	  (coeruloplasmin	  kan	  accepteres),	  
	  alfa-‐1-‐antitrypsin,	  lipider,	  BS	  	  10	  	  
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�	  HBeAg,	  HBVDNA,	  HCVRNA,	  anti-‐HDV,	  anti-‐HEV,	  anti-‐EBV	  (Ebstein-‐Barr),	  og	  anti-‐
CMV	  (cytomegalo)	  er	  ikke	  primære	  undersøgelser,	  men	  den	  dygtige	  student	  nævner	  
gerne	  disse	  også	  

Det	  viser	  sig,	  at	  IgG	  er	  forhøjet	  x	  2,	  29	  g/l	  (6.1-‐14.9)	  foreløbigt	  svar	  viser	  stærkt	  
positiv	  ANA.	  Hepatitis-‐serologi	  negativ.	  

Spørgsmål	  3	  	  

	  
A.	  Hvad	  tror	  du	  Sofie	  fejler?	  

	  

B.	  Vil	  du	  foretage	  	  andre	  undersøgelser?	  



Svar	  A:	  Autoimmun	  hepatitis	  (AIH),	  evt.	  AIH	  type	  1	  	  

Svar:	  B:	  

• 	   	   �	  	  Leverbiopsi,	  det	  er	  i	  orden	  hvis	  der	  afståes	  fra	  leverbiopsi	  i	  1.	  
omgang	  udfra	  argumenter	  om	  påvirket	  koagulation,	  men	  dette	  valg	  skal	  
begrundes.	  	  

• 	   	   �	  	  Gastroskopi	  (mhp	  portal	  hypertension,	  behøver	  ikke	  være	  
primær	  undersøgelse)	  	  

Spørgsmål	  4.	  Hvorledes	  behandles	  denne	  sygdom?	  Nævn	  de	  vigtigste	  
lægemidler	  

Svar:	  Immunosuppression,	  symptomatisk	  Budesonid	  (Entocort),	  prednisolon,	  
azathioprin	  (Imurel),	  Calcium	  og	  D-‐	  vitamin	  (ex.	  Unikalk	  Forte)	  

Spørgsmål	  5.	  Er	  den	  typiske	  behandlingsvarighed	  a:	  3	  mdr.,	  b:	  6	  mdr.	  eller	  
c:	  mere	  end	  et	  år?	  

Svar:	  c	  (behandling	  bør	  aldrig	  forsøges	  seponeret	  helt	  inden	  for	  1	  år)	  

Uden	  behandling	  ville	  Sofies	  sygdom	  sandsynligvis	  progrediere.	  

Spørgsmål	  6.	  A:	  Hvor	  stor	  er	  sandsynligheden	  for,	  at	  Sofie	  ville	  have	  cirrose	  
efter	  6	  mdr.?	  a:<5%,	  b:10–20%,	  c:ca.50%	  

Svar	  A:	  c	  (allerede	  ved	  diagnose	  har	  ca.	  30	  %	  cirrose)	  
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B:	  Hvorledes	  ville	  5-‐	  års	  overlevelses	  prognosen	  være,	  hvis	  Sofie	  ikke	  fik	  

behandling?	  a:	  90–100%	  b:50–75%	  c:Ca.25%	  

Svar	  B:	  c	  

Spørgsmål	  7.	  Nævn	  2	  andre	  leversygdomme	  med	  autoimmunitet	  og	  nævn	  
den	  typiske	  alders-‐	  og	  kønsfordeling.	  

Svar:	  

�Primær	  biliær	  cirrose	  (PBC):	  ca.	  90	  %	  kvinder,	  middel	  aldrende	  –	  ældre	  �	  Primær	  
skleroserende	  cholangitis	  (PSC):	  Ca	  70	  %	  mænd,	  yngre	  voksne	  

Spørgsmål	  8.	  Nævn	  de	  vigtigste	  differentialdiagnoser	  ved	  hepatitis,	  som	  
kan	  præsentere	  sig	  som	  akut	  eller	  subakut	  sygdom	  (mindst	  6)	  

• Hepatitis	  A	  	  



• Hepatitis	  B	  	  

• Hepatitis	  C	  (meget	  sjældent	  som	  akut	  sygdom)	  	  

• Hepatitis	  D	  	  

• Hepatitis	  E	  	  

• Toksisk	  hepatitis	  	  

• Alkoholisk	  hepatitis	  	  

• Steatohepatitis	  (non-‐alkoholisk	  steatohepatitis,	  NASH	  sjældent	  akut	  	  eller	  
subakut)	  	  

• Iskæmisk	  hepatitis	  (choklever)	  	  

• Ebstein-‐Barr,	  cytomegalovirus	  og	  leptospirose	  (mb.	  Weil)	  kan	  også	  	  accepteres	  
	  Spørgsmål	  9.	  A:	  hvorledes	  stilles	  diagnosen	  akut	  hepatitis	  B?	  	  

Svar	  A:	  

Svar	  B:	  

Positiv	  HBsAg	  og	  anti-‐HBc	  IgM.	  Ved	  fulminant	  hepatitis	  kan	  HBsAg	  være	  negativ.	  

	  B:	  Hvilken	  anden	  blodprøve	  end	  HBeAg	  kan	  du	  anvende	  til	  vurdering	  af	  
virusreplikation?	  

Spørgsmål	  10.	  

HBV-‐DNA	  
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A:	  hvilke	  symptomer	  og	  hvilket	  ALAT	  niveau	  vil	  du	  forvente	  i	  den	  

immuntolerante	  fase	  af	  kronisk	  hepatitis	  B?	  

Svar	  A:	  Ingen	  symptomer.	  Normal	  ALAT	  

B:	  Kan	  pt.	  smitte	  f.	  ex.	  sexuelt	  i	  denne	  fase?	  

Svar	  B:	  Ja	  

Spørgsmål	  11.	  A:	  Hvornår	  vil	  du	  overveje	  behandling	  af	  kronisk	  hepatitis	  
B?	  



Svar	  A:	  

Svar	  B:	  

I	  den	  immunreaktive	  fase,	  når	  der	  er	  hepatitis	  aktivitet	  og	  eller	  fibrose	  (den	  dygtige	  
student	  nævner,	  at	  dette	  afgøres	  ved	  leverbiopsi	  og	  nævner	  tillige	  disposition	  for	  
hepatocellulært	  karcinom(HCC)	  som	  mulig	  indikation	  samt	  graviditet	  med	  meget	  
højt	  virusindhold	  i	  blod	  hos	  den	  gravide)	  

B:	  Nævn	  2	  eller	  flere	  mulige	  lægemidler	  eller	  lægemiddelgrupper,	  som	  kan	  
anvendes	  til	  medicinsk	  behandling	  af	  hepatitis	  B?	  Interferon	  (pegylleret	  
interferon,	  Pegasys)	  Tenofovir,	  entecavir,	  adafovir,	  lamivudin,	  telbuvidin	  eller	  
nucleosid-‐	  /nucleotidanaloger	  

Spørgsmål	  12.	  A:	  Hvor	  mange	  mennesker	  i	  Danmark	  skønnes	  at	  have	  
kronisk	  

hepatitis	  B?	  	  a:	  Ca	  1000,	  b:	  Ca.	  10.000,	  c:	  Ca.	  150.000	  

	  Det	  skønnes,	  at	  10	  –	  15.000	  personer	  i	  Danmark	  har	  kronisk	  hepatitis	  B,	  heraf	  
halvdelen	  diagnosticerede	  

	  B:	  Hvilke	  typer	  af	  hepatitis	  er	  anmeldelsespligtige	  i	  Danmark?	  

Svar	  B:Alle	  virale	  hepatiter,	  akutte	  og	  kroniske	  

Spørgsmål	  13.	  I	  hvilke	  situationer	  bør	  du	  screene	  for	  kronisk	  hepatitis	  B?	  
Nævn	  de	  vigtigste	  (mindst	  5).	  Svar:	  

Hos	  gravide	  Hos	  indvandrere/	  adoptivbørn	  fra	  verdensdele	  med	  høj	  
hepatitisprevalence	  Hos	  ptt.	  med	  kronisk	  hepatitis	  C	  eller	  HIV	  Hos	  
stofmisbrugere	  Hos	  mænd	  som	  har	  sex	  med	  mænd	  Ved	  påtænkt	  immunosuppresiv	  
behandling	  med	  biologiske	  lægemidler	  som	  TNF-‐alfa	  blokkere	  (ex.	  Remicade	  
OK)	  Ved	  påtænkt	  kemoterapi	  

Disse	  er	  de	  vigtigste,	  hvoraf	  der	  bør	  nævnes	  mindst	  5.	  
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Der	  kan	  nævnes	  flere:	  sexualpartnere	  og	  husstandsmedlemmer	  til	  personer	  med	  
kronisk	  hepatitis	  B,	  personer	  med	  Down	  ́s	  syndrom,	  beboere	  i	  institutioner	  for	  
udviklingshæmmede,	  ptt.	  I	  kronisk	  dialyse,	  ptt.	  med	  hæmofili	  som	  har	  modtaget	  
faktorpræparater	  før	  1984,	  ptt.	  med	  forhøjet	  ALAT,	  ptt.	  med	  cirrose.	  

Da	  Sofie	  blev	  indlagt	  med	  icterus	  mistænkte	  familien	  primært	  virusbetinget	  
leverbetændelse.	  Sofie	  havde	  fået	  en	  ny	  kæreste	  6	  mdr.	  tidligere.	  Begge	  forældre	  gik	  
til	  læge	  for	  at	  blive	  testet.	  Faderen	  Ivan	  (55	  år)	  havde	  selv	  en	  fortid,	  hvor	  han	  havde	  
”hyggefixet”	  et	  par	  gange	  som	  ganske	  ung.	  Han	  havde	  aldrig	  haft	  akut	  hepatitis	  og	  
havde	  i	  øvrigt	  ikke	  noget	  større	  alkoholforbrug	  aktuelt	  eller	  tidligere.	  Ivan	  havde	  



forhøjet	  ALAT	  på	  100	  –	  150	  U/l	  (10	  –	  )	  ved	  gentagne	  undersøgelser	  .	  

Spørgsmål	  14.	  Nævn	  de	  vigtigste	  former	  for	  kronisk	  hepatitis/	  
stofskiftesygdomme,	  som	  kan	  føre	  til	  cirrose	  (mindst	  5)	  Svar:	  Kronisk	  
hepatitis	  C	  

Kronisk	  hepatitis	  B	  (uden	  delta	  virus)	  Kronisk	  hepatitis	  D	  Autoimmun	  
hepatitis	  Alkoholisk	  leversygdom	  (alkoholisk	  fedtlever,	  alkoholisk	  hepatitis)	  Non-‐
alkoholisk	  steatohepatitis	  (ikke	  alkoholisk	  fedtlever,	  NASH)	  Toxisk	  hepatitis	  

Granulomatøs	  hepatitis	  Mb.Wilson	  hæmochromatose	  alfa-‐1-‐antitrypsinmangel	  

Ivan	  havde	  positiv	  anti-‐HCV.	  

Spørgsmål	  15.	  Hvilke	  undersøgelser	  vil	  du	  yderligere	  foretage.	  

	  
Svar:	  

• HCVRNA	  med	  genotype	  	  

• Evt	  leverbiopsi	  (er	  standard	  ved	  genotype	  1	  og	  4	  med	  henblik	  på	  at	  	  vurdere	  
behandlingsindikation)	  	  

• Evt	  fibroscanning	  (er	  standard	  i	  nogle	  centre)	  (der	  bør	  nævnes	  biopsi	  	  eller	  
fibroscanning)	  	  

• Undersøge	  for	  co-‐infektion:	  HBsAg	  og	  anti-‐HIV	  	  14	  	  
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• Alfa-‐1-‐foetoprotein	  (mhp	  hepatocellulært	  karcinom	  (HCC))	  	  

• UL	  abdomen	  	  

• (Gastroskopi	  mhp	  portal	  hypertension	  kan	  nævnes,	  men	  behøver	  ikke	  	  at	  være	  
primær	  undersøgelse)	  	  Ivan	  havde	  pos.	  HCVRNA	  genotype	  2.	  UL	  viste	  
homogen	  lidt	  lys	  lever	  og	  let	  	  forstørret	  milt.	  Der	  var	  vedvarende	  nedsat	  
Faktor	  2+7+10:	  0.6	  arb.	  	  9	  stofkoncentration	  (0.7-‐1.3)	  og	  thrombocyttal	  til	  
70	  10	  /l	  (145	  –	  390),	  let	  forhøjede	  	  immunglobuliner	  og	  ferritin	  700	  
mikrogr/l	  (36-‐	  )	  	  Spørgsmål	  16.	  Hvorledes	  vurderer	  du	  Ivans	  
leverprognose,	  og	  hvorledes	  vil	  du	  rådgive?	  	  

Svar:	  Mistanke	  om	  cirrose	  eller	  ”begyndende”	  cirrose,	  dvs.	  betydende	  fibrose.	  

Alvorlig	  prognose	  med	  risiko	  for	  leversvigt	  og	  evt.	  hepatocellulært	  karcinom	  
(HCC).	  Man	  vil	  råde	  til	  vaccination	  imod	  hepatitia	  A	  og	  B	  (gratis	  for	  pt.)	  Man	  vil	  
råde	  til	  behandlingsforsøg	  med	  interferon	  PegIntron	  /	  Pegasys	  i	  kombination	  med	  
ribaverin	  (Rebetol	  /	  Copegus.	  

Man	  vil	  også	  tilråde	  fortsat	  alkoholafholdenhed	  



Spørgsmål	  17.	  Hvis	  Ivan	  følger	  dine	  råd	  og	  gennemører	  behandling,	  hvad	  er	  
så	  den	  forventede	  chance	  for	  helbredelse	  (SVR	  =	  sustained	  viral	  response)?	  

a:	  10	  -‐30	  ,	  b:	  30	  –	  60	  %,	  c:	  70	  –	  90	  %	  

Svar:	  c	  

	  
Opgave	  4.	  

57	  årig	  mand	  kendt	  med	  insulinkrævende	  type	  1	  diabetes	  mellitus.	  Igennem	  én	  uge	  
lette	  ukarakteristiske	  smerter	  i	  epigastriet.	  I	  dag	  kl.	  17.00	  pludselig	  indsættende	  
stærke	  smerter	  i	  øvre	  abdomen	  med	  punktum	  maximum	  i	  epigastriet.	  Smerterne	  er	  
konstant	  til	  stede	  og	  ikke	  turvise.	  Patienten	  er	  smertepåvirket,	  svedende,	  blodtryk	  
100/60	  mmHg,	  P	  114/min,	  T	  36,6	  C,	  SAT	  96%	  og	  respirationskrevens	  18/min.	  
Abdomen	  palperes	  med	  diffus	  ømhed	  med	  max.	  i	  epigastriet	  og	  i	  øvre	  højre	  
kvadrant.	  

Spørgsmål	  1.	  Angiv	  tentative	  diagnoser.	  

	   	  
Svar	  •	  Perforeret	  ulcus.	  
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• AMI.	  	  

• Pancreatitis	  acuta.	  	  

• Diabetisk	  ketoacidose.	  	  

• Penetrerende	  ulcus.	  	  Spørgsmål	  2.	  Hvilken	  indledende	  akut	  behandling	  vil	  
du	  iværksætte	  i	  modtagelsen?	  	  Svar	  	  

• i.v.	  adgang.	  	  

• i.v.	  NaCl.	  	  

• Blodprøver:	  	  

• Hgb,	  væsketal,	  infektionstal,	  lever-‐/	  galdetal,	  blodtype,	  A-‐punktur,	  U-‐stix,	  	  EKG,	  
BS,	  patienten	  holdes	  fastende,	  evt.	  smertestillende	  medicin.	  	  

• (Evt	  KAD)	  	  Patienten	  har	  tachycardi	  uden	  tegn	  til	  hjerteiskæmi.	  P-‐blodsukker	  6,2	  
(	  referenceintervaller:.4,2-‐6,3mmol/l)	  Amylase	  196	  (	  ref.interval:	  25/-‐120	  
U/l)	  Patienten	  er	  fortsat	  klamtsvedende.	  Blodtrykket	  er	  nu	  90/60	  mmHg.	  
Patienten	  klager	  over	  tiltagende	  smerter	  i	  abdomen.	  Der	  bestilles	  en	  akut	  
billeddiagnostisk	  undersøgelse.	  	  Spørgsmål	  3.	  Se	  bilag	  3	  a)	  Hvilken	  
billeddiagnostisk	  undersøgelse	  drejer	  det	  sig	  om?	  	  Svar	  a).	  CT-‐scanning	  af	  



abdomen	  (studenten	  behøver	  ikke	  at	  angive	  om	  der	  er	  lavet	  us	  med	  eller	  
uden	  kontrast).	  	  b)	  Er	  billedet	  med	  patologisk	  fund	  og	  i	  så	  fald	  hvilket?	  
	  Svar	  b)	  Ja.	  Der	  er	  fri	  luft.	  	  Spørgsmål	  4.	  Givet	  den	  kliniske	  situation	  
med	  voldsomme	  mavesmerter	  og	  kredsløbspåvirkning,	  er	  der	  da	  
alternative	  billeddiagnostiske	  metoder	  man	  vil	  kunne	  have	  gavn	  af.	  
Hvis	  ja,	  hvilke(-‐n).?	  	  16	  	  
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Svar	  

• Røntgen	  oversigt	  over	  abdomen	  i	  venstre	  sideleje.	  	  

• (MR	  skanning	  kan	  anføres	  men	  bruges	  ikke	  i	  praksis)	  	  Patienten	  er	  nu	  diffus	  
peritoneal,	  er	  fortsat	  lavtrykket	  og	  stigende	  temperatur	  38,7C	  	  Spørgsmål	  
5.	  Hvad	  gør	  du	  nu?	  	  Svar	  	  

 Patienten	  skal	  opereres	  AKUT	  (det	  er	  vigtigt	  at	  operationsindikationen	  
anføres	  som	  akut	  og	  ikke	  subakut	  eller	  elektivt).	  	  

 Informerer	  patienten	  om	  operationsindikation.	  	  

 Indhenter	  informeret	  samtykke	  til	  operation	  og	  anæstesi.	  	  

 Informerer	  om	  risici:	  	  o	  Blødning	  o	  Infektion	  oRisiko	  for	  stomi	  	  

 Sikre	  accept	  til	  evt.	  blodtransfusion	  	  

 Melde	  patienten	  på	  operationsgangen	  	  

 Bestiller	  anæstesitilsyn	  	  

 Ordinerer:	  	  oFragmin,	  TED-‐strømper,	  AB-‐behandling	  og	  sonde	  til	  sug.	  
	  Patienten	  gennemgår	  en	  1,5	  time	  lang	  operation.	  	  Spørgsmål	  6.	  
Hvilke	  postoperative	  observationer	  og	  behandling(-‐er)	  vil	  du	  
ordinerer?	  	  

Svar	  

• 3-‐stofs	  AB	  i	  3	  døgn.	  	  

• PPI.	  	  

• GIK-‐drop	  	  

• Smertestillende	  medicin.	  	  

• D-‐sonde	  til	  pose.	  	  



• Flydende	  kost.	  	  

• Væskeskema.	  	  

• Daglig	  vægt.	  	  
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•	  BT,	  puls,	  temp.,	  SAT,	  RF	  x	  3	  dagligt.	  

På	  6.	  postoperative	  døgn	  udvikler	  patienten	  tiltagende	  diffuse	  abdominalsmerter,	  
tarmparalyse,	  temp.	  38,1	  og	  stigende	  CRP	  300	  (referenceinterval:	  0,2-‐8mg/l)	  og	  
leucocytter	  12	  (ref.interval:3,5-‐8,8	  ).	  Ved	  palpation	  af	  abdomen	  findes	  udtalt	  
palpationsømhed	  i	  øvre	  højre	  kvadrant.	  

Spørgsmål	  7.	  Hvilke	  postoperative	  komplikationer	  vil	  du	  overveje	  ?	  

Svar	  

• Reperforation/hul	  på	  hulorgan.	  	  

• peritonitis	  	  

• Intraabdominal	  absess.	  	  

• Fascieruptur/sårinfektion.	  	  Spørgsmål	  8.	  Hvilken	  billeddiagnostisk	  
undersøgelse	  vil	  du	  bestille	  for	  at	  komme	  diagnosen	  nærmere?	  	  Svar	  	  

• CT-‐scanning	  af	  abdomen	  med	  i.v.	  kontrast	  og	  peroral	  kontrast.	  	  

• Evt.	  Ul.	  	  Patienten	  sendes	  til	  akut	  undersøgelse	  på	  røntgenafdelingen.	  
	  Spørgsmål	  9.	  Se	  Bilag	  4.	  A)	  Hvilken	  undersøgelse	  drejer	  det	  sig	  om?	  
	  Svar	  A.	  CT	  af	  abdomen	  med	  I.v	  kontrast.	  	  

B)	  Hvad	  peger	  pilene	  på?	  

Svar	  B.	  

Pil	  nr.	  1:	  Fri	  luft.	  Pil	  nr.	  2:	  Fri	  væske.	  Pil	  nr.	  3:	  Hepar.	  Pil	  nr.	  4:	  aorta.	  Pil	  nr.	  5:	  
Costa.	  
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Patienten	  sættes	  nu	  til	  akut	  reoperation	  (explorativ	  laparotomi).	  Der	  foretages	  
resection	  ventriculi	  a.m.	  Billroth	  II.	  



Spørgsmål	  10.	  Hvad	  var	  det	  peroperative	  fund,	  der	  indicerede	  overnævnte	  
operative	  indgreb?	  

Svar	  

•	  Reperforation	  (ventrikel)	  med	  fri	  luft	  og	  ansamling	  over	  leveren	  (subfrenisk	  
abscess)	  

I	  den	  følgende	  uge	  går	  det	  langsomt	  fremad	  med	  patienten.	  Patienten	  får	  sonde	  
ernæring	  og	  er	  afebril.	  På	  8.	  dagen	  tiltagende	  aspirater,	  febrilia	  og	  siven	  fra	  
cicatricen.	  

Spørgsmål	  11.	  Angiv	  de	  3	  mest	  oplagte	  komplikationer	  givet	  beskrivelsen	  
ovenfor	  og	  angiv	  kortfattet	  forslag	  til	  behandling?	  

Svar	  

• Infektion	  i	  cicatricen	  behandles	  ved	  spaltning	  og	  sårskift.	  	  

• Intraabdominal	  absess.	  Behandles	  med	  ultralyd	  vejledt	  dræn	  anlæggelse	  i	  
	  abscessen.	  	  

• Sårruptur	  behandles	  med	  resuturering.	  	  Vagthavende	  tilkaldes	  akut	  til	  
patienten	  kl.	  21.00,	  idet	  patienten	  har	  kastet	  voldsomt	  op	  og	  efterfølgende	  
lidt	  af	  svær	  dyspnø.	  Objektivt	  findes	  patienten	  akut	  påvirket	  med	  rallende	  
respiration	  og	  respirationsfrekvens	  30/min.	  Patienten	  ligger	  med	  2	  liter	  ilt	  
på	  nasalkatheter.	  	  Du	  får	  nedenstående	  A-‐punktur	  udleveret.	  	  

	  
	  
målte	  værdi	   Normalområde	  

pH	   	  
7,20	   7,37-‐	  7,45	  

Carbondioxid	   4,0	  Kpa	   4,5	  –	  6,1	  

	  
Oxygen	   6,90	  Kpa	   10,0	  –	  14,0	  

	  
Base-‐excess	   -‐	  3,0	  mmol/l	   -‐1,5	  –	  2,3	  

	  
Standardbikarbonat	   21,0	  mmol/l	   22,0	  –	  27,0	  

	  
Iltmætning	  

	  

0,81	   0,93	  –	  0,99	  

Spørgsmål	  12.	  Hvorledes	  tolker	  du	  a-‐punkturen?	  
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Svar	  

•	  metabolisk	  acidose	  og	  svær	  hypoxi	  

Spørgsmål	  13.	  Hvad	  er	  den	  sandsynlige	  kliniske	  diagnose.	  Angiv	  
behandlingen	  heraf.	  Svar	  

•	  Patienten	  har	  pådraget	  sig	  aspirationspneumoni.	  

Behandlingen	  heraf	  er:	  

• Sugning.	  	  

• O2	  tilskud	  (ilt	  tilskud).	  	  

• Antibiotika	  i.v.	  	  

• Lungefys	  m.h.p.	  CP	  AP	  .	  	  

	  
	  
	  
Opgave	  1	  
	  
42	  årig	  mand	  indlægges	  akut	  i	  kirurgisk	  modtagelse	  med	  14	  dages	  anamnese	  med	  

tiltagende	  abdominal	  omfang,	  og	  intermitterende	  abdominalsmerter.	  Patienten	  er	  

kortåndet	  og	  fremstår	  varm,	  men	  ej	  fugtig.	  Er	  vågen,	  klar	  og	  helt	  orienteret	  i	  tid	  og	  

sted.	  

	  
	  
Spørgsmål	  1:	  

Hvad	  vil	  du	  gøre	  i	  forbindelse	  med	  modtagelse	  af	  patienten?	  

Svar:	  
	  

• Foretage	  objektiv	  undersøgelse	  inkl.	  BT,	  P,	  RF,	  Tp,	  SAT,	  EKG	  og	  A-‐punktur
	   	  

	  
• Stabilisere	  patienten	  

Anlægge	  i.v.	  adgang	  
Opsætte	  NaCl	  

	   Næsekateter	  med	  ilt	  
	  



• Udrede	  for	  infektion	  
Urin	  for	  albumin,	  blod,	  sukker	  og	  nitrit	  –	  sende	  til	  dyrkning	  
Bloddyrkninger	  
Røntgen	  af	  thorax	  

	   Objektiv	  undersøgelse	  
	  
Spørgsmål	  2:	  

Hvilke	  blodprøver	  vil	  du	  ordinere?	  

Svar:	  
	  

• Hæmoglobin	  
• Leukocyttal	  
• Se-‐natrium	  
• Se-‐kalium	  
• Se-‐kreatinin	  
• Blodsukker	  
• CRP	  
• Levertal	   	  
• Type	  og	  BAS	  test	  
• D-‐dimer	  ved	  mistanke	  om	  lungeemboli	  

	  	  
Din	  objektive	  undersøgelse	  giver	  mistanke	  om	  pleural	  ansamling	  på	  venstre	  lunge	  

og	  en	  stor	  ikke	  	  

pulserende	  udfyldning	  under	  venstre	  kuvertur	  strækkende	  sig	  ind	  til	  midtlinjen.	  

	  

Spørgsmål	  3.	  

Beskriv	  de	  objektive	  fund	  ved	  pleuravæske	  på	  venstre	  lunge?	  

Svar:	  
	  

• Svækket	  respirationslyd	  
• Dæmpning	  basalt	  ved	  perkussion	  

	  
	  
	  
	  
	  
Spørgsmål	  4.	  

Nævn	  hvad	  pleuravæske	  kan	  bestå	  af.	  

Svar:	  
• Serøs	  væske	  –	  hydrothorax	  
• Blod-‐	  hæmothorax	  
• Lymfe-‐	  chylothorax	  
• Pus-‐	  Empyem	  



Mindst	  tre	  af	  ovenstående	  skal	  nævnes	  for	  sufficient	  besvarelse.	  
	  
Spørgsmål	  5.	  

Nævn	  3	  hyppige	  årsager	  til	  at	  der	  dannes	  pleuravæske.	  

Svar:	  
• Hjertesvigt	  
• Pneumoni	  
• Malignitet	  
• Lungeemboli/infarkt	  

	  
Spørgsmål	  6	  

Hvilke	  differential-‐diagnostiske	  overvejelser	  gør	  du	  dig	  i	  forhold	  til	  patientens	  
udfyldning	  i	  

abdomen?	  
	  
Svar:	  

• Splenomegali	  
• Lymfom	  
• Gastrointestinal	  tumor	  	  
• Nyretumor	  
• Testis	  cancer	  
• Hepatomegali	  -‐	  lokaliseret	  (hepatom,	  metastase,	  absces)	  

	  
	  
Spørgsmål	  7.	  

Hvordan	  vil	  du	  udrede	  patientens	  udfyldning	  i	  abdomen?	  

Svar:	  
• Skanningsundersøgelse:	  

Ultralyd	  af	  abdomen	  
CT	  skanning	  
Evt.	  PET/CT	  skanning	  

• Kirurgisk	  biopsi	  til	  vurdering	  på	  patologiafdeling	  
• Evt.	  pleuracentese	  med	  patologiske/histologiske/cytologiske	  

undersøgelser	  
	  
Spørgsmål	  8.	  

Hvilke	  supplerende	  spørgsmål	  ønsker	  du	  at	  stille	  til	  patienten?	  

Svar:	  
• Nattesved,	  	  
• vægttab	  på	  mistanke	  om	  malignitet,	  	  
• kendt	  malign	  sygdom,	  	  
• kendt	  hjerte-‐lungelidelse,	  	  
• Rygning,	  	  
• længerevarende	  hoste	  og	  eller	  feber.	  

	  



	  
Udredningen	  viser	  ascites	  i	  abdomen	  og	  store	  tumormasser	  i	  peritoneum	  som	  

omskeder	  tarmene	  og	  vokser	  ind	  i	  retroperitoneum	  og	  omkring	  ve.	  nyre.	  Distalt	  

findes	  der	  tumormasser	  omkring	  venstre	  psoasmuskel.	  	  

Biopsi	  fra	  tumor	  i	  retroperitoneum	  viser	  malignt	  lymfom.	  

	  
	  
Spørgsmål	  9.	  

Hvilken	  supplerende	  histologisk	  undersøgelse	  er	  nødvendig	  for	  at	  karakterisere	  
det	  maligne	  

Lymfom?	  
	  
Svar:	  

• Immunhistokemisk	  undersøgelse	  (markørundersøgelse)	  
	  
Patologernes	  svar	  er:	  Diffust	  storcellet	  B	  celle	  lymfom	  
	  
Spørgsmål	  10.	  

Marker	  hvilke	  CD-‐klassifikationsmarkører	  du	  forventer	  positive	  (sæt	  kryds).	  

CD19	   	  
CD	  3	   	  
CD	  79	   	  
CD	  20	   	  
CD	  4	   	  
	  
Svar:	  

• Accepter:	  CD19,	  CD20	  og	  CD79	  
CD3	  og	  CD4	  har	  ingen	  relevans	  ved	  lymfomdiagnostik.	  Derfor:	  Afkrydses	  alle	  5	  
svarmuligheder	  gives	  0	  point	  for	  opgaven.	  
	  
Spørgsmål	  11.	  	  

Givet	  at	  patientens	  diagnose	  er	  diffust	  storcellet	  B	  celle	  lymfom,	  hvilke	  
undersøgelser	  skal	  da	  	  

efterfølgende	  udføres?	  Begrund	  kort	  hvorfor.	  
	  
Svar:	  

• CT	  thorax/abdomen,	  MR	  thorax/abdomen	  eller	  PET/CT	  accepteres	  alle	  
tre	  

• Knoglemarv	  til	  patologisk	  vurdering	  og	  flowcytometri.	  
Begge	  undersøgelser	  udføres	  med	  henblik	  på	  stadieinddeling,	  prognostisering	  og	  
valg	  af	  behandlingsstrategi.	  
	  
Spørgmål	  12:	  

Hvordan	  vil	  du	  udrede	  funktionen	  af	  venstre	  nyre?	  



	  
Svar:	  

• Renografi	  	  
	  
	  
Patienten	  udkommer	  med	  følgende	  blodprøver:	  
	   	   	   	   Reference	  interval	  
B-‐hæmologbin:	  	   9.5	  	  	  mM	   	   	  (8-‐11mM)	  
B-‐leukocytter:	  	   16.9	  mia/L	   	   	  (3-‐9	  mia/L)	  
B-‐neutrofile	   	   14.0	  mia/L	   	   	  (1.8-‐7.4	  mia/L)	  
B-‐trombocytter	  	   395	  	  mia/L	   	   	  (150-‐400	  mia/L)	  
P-‐Kalium	   	   5.7	  mM	   	   	  (3.5-‐5	  mM)	  
P-‐Natrium	  	   	   136	  mM	   	   	  (136-‐146	  mM)	  
P-‐Creatinin	   	   210	  µM	   	   	  (60-‐130	  µM)	  
P-‐Carbamid	   	   20.1	  mM	   	   	  (2.5-‐7.5	  mM)	  
P-‐Fosfat	   	   2.35	  mM	   	   	  (0.8-‐1.5	  mM)	  
P-‐ion-‐Ca	   	   1.09	  mM	   	   	  (1.15-‐1.35	  mM)	  
LDH	   	   7400	  U/L	   	   	  (105-‐205	  U/L)	  
CRP	   	   300	  mg/L	   	   	  (	  <	  10	  mg/L)	  
P-‐Urat	  	   1.01	  mM	   	   	  (0.20-‐0.45	  mM)	  
	  
	  
Spørgsmål	  13:	  

Hvad	  kan	  du	  aflæse	  af	  blodprøverne?	  
	  
Svar:	  

Pt.	  har	  en	  infektion:	  neutrofil	  leukocytose	  og	  CRP	  forhøjelse	  
Pt.	  har	  nyrefunktionspåvirkning:	  forhøjet	  p-‐urat,	  p-‐carbamid,	  højt	  p-‐
kalium	  
Patientens	  har	  stor	  tumorbyrde	  og	  tumor	  har	  en	  høj	  celle-‐turnover	  
med	  cytolyse:	  højt	  LDH	  niveau.	  
Tumorlyse	  syndrom	  højt	  p-‐Urat,	  højt	  p-‐Fosfat,	  højt	  p-‐Kalium	  og	  lavt	  
p-‐Ca-‐ion	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Opgave	  2.	  
	  
En	  62-‐årig	  mand	  henvender	  sig	  til	  egen	  læge	  med	  tiltagende	  smerter	  opadtil	  i	  

abdomen	  og	  et	  utilsigtet	  vægttab	  på	  5	  kg.	  Patienten	  har	  taget	  et	  større	  antal	  

NSAID	  tabletter	  de	  sidste	  2	  uger	  pga	  abdominale	  smerter.	  Patienten	  har	  for	  år	  

tilbage	  haft	  et	  større	  dagligt	  alkohol	  overforbrug	  igennem	  flere	  år,	  men	  været	  

afholdende	  de	  sidste	  3	  år.	  	  



Patienten	  blev	  som	  teenager	  splenektomeret	  efter	  styrt	  under	  skiferie	  hvor	  han	  

pådrog	  sig	  miltruptur	  som	  ikke	  lod	  sig	  behandle	  konservativt.	  	  

Patienten	  har	  igennem	  mange	  år	  lidt	  af	  insulinkrævende	  diabetes	  og	  har	  en	  

relativt	  nydiagnosticeret	  kardiomyopati	  med	  en	  moderat	  grad	  af	  hjerteinsufficiens	  

til	  følge	  (EF	  -‐ejection	  fraction	  er	  	  35).	  Således	  har	  patienten	  op	  til	  nuværende	  kun	  et	  

let	  nedsat	  funktionsniveau	  pga	  dyspnø	  men	  ingen	  stenocardi.	  Patienten	  er	  ikke-‐

ryger.	  	  

	  

Spørgsmål	  1.	  	  	  

Nævn	  mindst	  4	  mulige	  årsager	  til	  patientens	  aktuelle	  symptomer?	  

Svar:	  
• Ulcus	  duodeni/ventriculi	  
• Ventrikel	  cancer	  
• Pancreas	  cancer	  
• Kronisk	  pancreatit	  
• Galdesten/sten	  i	  de	  dybe	  galdeveje	  (choledocus)	  
• Dysreguleret	  diabetes	  

	  

Spørgsmål	  2.	  	  

Du	  er	  forvagt	  på	  hospitalet	  og	  modtager	  patienten.	  Smerteanamnesen	  som	  
angivet	  ovenfor	  er	  som	  det	  fremgår	  noget	  mangelfuld.	  	  Giv	  forslag	  til	  en	  
uddybende	  smerteanamnese	  for	  at	  komme	  en	  mulig	  diagnose	  nærmere.	  
	  
Svar:	  
	  

• Smertedebut	  (gradvist,	  langsomt	  indsættende	  eller	  
pludseligt	  indsættende)	  

• Varighed	  af	  smerteanamnese?	  	  (her	  er	  det	  vigtigt	  at	  skelne	  
om	  smerterne	  har	  stået	  på	  i	  kortere	  tid	  som	  ved	  pancreas	  
cancer	  (oftest	  uger	  til	  få	  måneder	  )	  eller	  gennem	  flere	  
måneder	  eller	  halve	  år	  som	  ved	  kronisk	  pancreatitis	  

• Lokalisationen	  af	  smerterne	  skal	  uddybes.	  Er	  det	  i	  
epigastret,	  under	  hø.	  eller	  ve.	  kurvatur?	  Er	  smerterne	  
diffuse	  i	  øvre	  abdomen	  eller	  er	  de	  præcist	  lokaliseret?	  Kan	  
patienten	  præcist	  udpege	  hvor	  smerterne	  er?	  

• Smertens	  karakter	  skal	  søges	  beskrevet	  (f.eks	  turevise	  
smerter	  eller	  konstante	  smerter,	  dybe	  eller	  overfladiske)	  

• Smertens	  styrke	  (let,	  moderat,	  svær)	  
• Smerten	  relation	  til	  fødeindtag	  

• Er	  der	  udstråling	  af	  smerten?	  (f.eks.	  til	  skulder	  ved	  
galdesten,	  til	  ryg	  ved	  pancreas	  cancer)	  



• Lindrende	  eller	  provokerende	  faktorer?	  (f.eks	  lindring	  ved	  
antacida,	  panodil,	  morfica	  eller	  provokation	  ved	  indtag	  af	  
stærk	  alkohol,	  kaffe,	  stærkt	  krydret	  mad)	  

	  

	  

Spørgsmål	  3.	  	  

Hvilke	  oplysninger	  vil	  du	  derudover	  uddybe	  anamnesen	  med?	  

Svar:	  
• Har	  patienten	  tidligere	  haft	  ulcus	  -‐	  	  ventrikuli	  eller	  duodeni	  
?	  

• Er	  patienten	  kendt	  med	  galdesten	  eller	  tidligere	  opereret	  
for	  galdesten?	  

• Har	  patienten	  tidligere	  været	  indlagt	  for	  pancreatit	  ?	  
• Er	  der	  nogen	  i	  familien	  der	  har	  haft	  cancer	  
• Almensymptomer	  (træthed,	  feber,	  nattesved).	  
• Hvilken	  medicin,	  herunder	  insulin,	  tager	  din	  patient?	  
• Hvorledes	  passes	  DM	  tilstanden?	  

	  

Spørgsmål	  4.	  	  

Anfør	  mindst	  2	  hyppige	  årsager	  til	  kronisk	  pancreatitis.	  	  

• Alkoholmisbrug	  (kombineret	  med	  tobaksmisbrug)	  

• Galdestenssygdom	  	  

• Ukendt	  årsag	  (idiopatisk	  pancreatitis)	  

	  

Spørgsmål	  5.	  

Anfør	  	  mindst	  3	  hyppigt	  forekommende	  komplikationer	  til	  kronisk	  pancreatitis	  
og	  skitser	  kort	  hvorledes	  komplikationen	  erkendes/diagnosticeres	  
	  

Svar:	  
• Eksokrin	  pancreasinsufficiens.	  Mistanke	  pga.	  vægttab,	  
afføringsændringer.	  Verificeres	  ved	  fæces-‐fedt	  udskillelse	  
eller	  måltidstest	  (Lundh	  test)	  

• Endokrin	  insufficiens/diabetes.	  Mistanke	  pga.	  vægttab,	  
vandladningssymptomer,	  tørst	  og	  lign.	  Verificeres	  ved	  
blodsukker	  eller	  glukosebelastning	  

• Pancreas	  pseudocyste.	  Mistanke	  pga.	  smerter/udfyldning.	  
Billeddiagnostik	  ved	  UL,	  CT	  eller	  lignende	  

• Galdevejsokklusion.	  Mistanke	  pga.	  ikterus.	  Billeddiagnostik	  
ved	  endoskopisk	  UL,	  MRCP,	  eller	  CT.	  	  



• Duodenalstenose.	  Mistanke	  pga.	  opkastninger,	  smerter.	  
Diagnose	  vha.	  gastroskopi	  eller	  billeddiagnostik	  (CT)	  

• Pancreasforkalkninger.	  Mistanke	  pga.	  smerter.	  Intraduktale	  
kan	  måske	  være	  smertegivende.	  Diagnostik	  vha.	  OOA,	  MR,	  
CT,	  ERP	  og	  lignende	  

	  

En	  tilfredsstillende	  besvarelse	  bør	  som	  minimum	  indeholde	  de	  2	  
førstnævnte	  komplikationer.	  

	  

	  

Spørgsmål	  6.	  	  

Ved	  den	  objektive	  undersøgelse	  finder	  du	  patienten	  icterisk	  og	  du	  finder	  ved	  

palpation	  direkte	  ømhed	  diffust	  i	  abdomen	  og	  ingen	  egentlige	  udfyldninger.	  

Hvilken	  sygdom	  kunne	  dette	  tyde	  på?	  

Svar:	  
• Pancreascancer	  

• Sten	  i	  choledochus	  	  

• Galdeobstruktion	  accepteres	  også	  som	  svar.	  

	  

	  

Spørgsmål	  7.	  	  	  

Du	  får	  nu	  svar	  på	  række	  blødprøver.	  Både	  plasma	  bilirubin	  og	  basisk	  fosfataser	  

er	  moderat	  forhøjede,	  hvorimod	  transaminaserne	  er	  normale.	  Amylase	  er	  nu	  ca.	  

3	  gange	  forhøjede	  i	  forhold	  til	  normalområdet.	  Blodsukkeret	  er	  20	  mmol/l.	  	  

Hvad	  tyder	  blodprøverne	  på?	  

Svar:	  
• Galdestase	  med	  pankreatitis	  acuta	  (in	  chronica)	  

• Intra-‐	  og	  ekstrahepatisk	  cholestase	  

• Dysreguleret	  DM	  (kan	  muligvis	  tilskrives	  fysiologisk	  

stress)	  

	  

Spørgsmål	  8.	  

Hvilken	  undersøgelse	  vil	  du	  akut	  primært	  henvise	  patienten	  til	  og	  hvad	  vil	  du	  
især	  bede	  røntgenlægen	  tage	  stilling	  til?	  

Svar:	  



• Ultralyd	  af	  øvre	  abdomen	  (obs.	  for	  

galdegangsdilatation,	  sten	  i	  galdeblæren/i	  

choledokus,	  cholecystitis)	  

• Hvis	  der	  mistænkes	  pancreascancer	  henvises	  til	  CT	  

scanning	  

Spørgsmål	  9.	  	  

Røntgenlægen	  foretager	  endnu	  en	  undersøgelse	  (Bilag	  1)	  med	  særlig	  henblik	  på	  
visualisering	  af	  de	  dybe	  galdeveje.	  a)	  Hvilken	  undersøgelse	  er	  foretaget?	  b)	  
Beskriv	  patologiske	  fund.	  
	  
Svar:	  

a)	  MRCP	  (magnetisk	  resonans	  scanning)	  af	  dybe	  

galdeveje	  

b)	  Koledokussten	  i	  ductus	  koledokus	  	  

Ikke	  sikker	  tilspidsning	  af	  duktus	  koledokus	  ind	  mod	  

duodenum	  (kan	  ikke	  udelukke	  distalt	  konkrement	  i	  

niveau	  med	  papillen)	  	  

(Ikke	  sikker	  dilatation	  af	  dybe	  galdeveje)	  	  

(Ingen	  synlige	  sten	  i	  galdeblæren)	  	  

	  

Spørgsmål	  10.	  

I	  løbet	  af	  natten	  og	  næste	  morgen	  bliver	  patienten	  tiltagende	  dårlig	  og	  septisk	  

præget.	  Leukocyttallet	  er	  forhøjet	  (17.2	  x	  10	  9),	  CRP	  er	  svært	  forhøjet	  (trecifret),	  

patienten	  udvikler	  feber	  (Tp.	  38.5)	  og	  kulderystelser.	  Amylasen	  er	  stationært	  3	  

gange	  forhøjet	  og	  bilirubin	  og	  basiske	  fosfataser	  er	  stigende.	  Transaminaserne	  er	  

fortsat	  normale.	  

Der	  tages	  en	  akut	  arteriegasanalyse:	  	  

	  

	   målte	  værdi	   Normalområde	  
pH	   7,20	   7,37-‐	  7,45	  
Carbondioxid	   4,1	  Kpa	   4,5	  –	  6,1	  
Oxygen	   8,0	  Kpa	   10,0	  –	  14,0	  
Base-‐excess	   -‐	  4,3	  mmol/l	   -‐1,5	  –	  2,3	  	  
Standardbikarbonat	   16,7	  mmol/l	   22,0	  –	  27,0	  
Lactat	   3,5	  mmol/l	   0,4	  –	  0,8	  
Iltmætning	  	   0,88	   0,93	  –	  0,99	  
	  



Giv	  en	  kort	  fortolkning	  af	  analysesvar	  og	  sæt	  det	  i	  relation	  til	  den	  aktuelle	  

historie.	  

Svar:	  
• Sepsis	  udløst	  hypoxæmi	  og	  metabolisk	  acidose	  delvist	  respiratorisk	  
kompenseret	  (dels	  pga	  kolangitis	  og	  dels	  pga	  svær	  pankreatitis)	  

• dysreguleret	  DM	  	  

	  

Spørgsmål	  11.	  

Giv	  en	  kort	  klinisk	  definition	  sepsis.	  

Svar:	  
• Bakteriæmi	  med	  almen	  påvirkning	  (SIRS	  +	  infektion)	  

	  
	  SIRS:	  (systemisk	  inflammatorisk	  respons	  syndrom)	  mindst	  2	  af	  de	  4	  kriterier	  
skal	  være	  opfyldt	  	  

•	  Temperatur	  over	  38,0	  eller	  mindre	  end	  36,0	  	  
•	  Puls	  >	  90/min.	  	  
•	  Respirationsfrekvens	  >	  20/min.	  	  
•	  Leukocytter	  >	  12,0	  x	  109	  eller	  <	  4,0	  x	  109	  eller	  venstreforskydning	  

med	  >	  10	  %	  stavkærnede.	  

	  

Spørgsmål	  12.	  	  

Hvilke(-‐n)	  behandling(-‐er)	  skal	  der	  akut	  iværksættes	  på	  dette	  punkt	  i	  patients	  
sygehistorie?	  Begrund	  kort	  dit	  svar.	  
	  
Svar:	  

• Endoskopisk	  (ERCP)	  udhentning	  af	  koledokussten	  og	  ophævelse	  af	  

galdegangsobstruktion	  	  

• Bredspektret	  antibiotisk	  behandling	  (af	  hensyn	  til	  sepsis	  og	  til	  

splenektomi)	  

• Peroral	  ernæring	  og	  væsketerapi	  (af	  hensyn	  til	  den	  svære	  pankreatitis)	  

• IV	  smertebehandling	  (af	  hensyn	  til	  pancreatitis)	  	  

	  

Sygeplejersken	  ringer	  til	  dig,	  da	  patientens	  tilstand	  	  pludseligt	  er	  blevet	  tydeligt	  
dårligere	  og	  han	  klager	  nu	  over	  trykkende	  brystsmerter.	  Patienten	  er	  bleg,	  men	  
normotensiv	  og	  ikke	  tachycard.	  Der	  er	  taget	  et	  EKG.	  
	  
Spørgsmål	  13.	  

Beskriv	  EKG	  (	  Bilag	  2)	  og	  anfør	  sandsynlig	  diagnose.	  	  

Svar:	  



• Sinusrytme	   med	   ST-‐elevation	   i	   afledning	   II,	   III,	   aVF,	   V5	   og	   V6	   med	  
(reciprokke)	  ST-‐depressioner	  i	  V1-‐V4	  samt	  i	  aVR	  og	  aVL.	  

• Infero-‐postero-‐lateralt	  (inferiort)	  ST-‐elevationsinfarkt.	  

	  

	  

Spørgsmål	  14.	  

På	  dit	  hospital	  har	  der	  ikke	  mulighed	  for	  at	  iværksætte	  akut	  invasiv	  kardiologisk	  
behandling.	  Hvad	  er	  dine	  akutte	  medicinsk	  behandlingstiltag?	  
	  
Svar:	  

• Ilt	  på	  næsekateter	  

• Morfin	  i.v.	  

• Nitroglycerin	  sublingualt	  

• Clopidogrel	  600	  mg	  per	  os	  

• Acetylsalicylsyre	  300	  mg	  per	  os	  

• Heparin	  10.000	  IE	  i.v.	  

• Betablokker	  gives	  ikke	  rutinemæssigt,	  men	  ved	  behov	  (fx	  højt	  blodtryk)	  

	  

Dosisstørrelser	  er	  ikke	  afgørende	  for	  besvarelsen.	  

	  

	  
	  
Opgave	  3	  

35-‐årig	  mand	  er	  bragt	  i	  skadestuen	  af	  ven,	  som	  dog	  har	  forladt	  sygehuset	  før	  du	  

tilser	  patienten.	  Din	  patient	  er	  	  kendt	  med	  intravenøst	  misbrug,	  men	  har	  ifølge	  

elektronisk	  journal	  ikke	  været	  hospitaliseret	  i	  mere	  end	  3	  år.	  Han	  er	  vågen	  men	  

konfus,	  varm	  og	  svedende.	  

	  Hans	  værdier	  er:	  BT	  =	  145/80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p	  =	  	  118	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RF	  =	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tp	  =	  39.9	  °C	  

	  

Spørgsmål	  1.	  

Beskriv	  kort	  en	  objektiv	  undersøgelse	  hos	  denne	  patient	  (anfør	  hvilke	  
forandringer	  du	  vil	  være	  opmærksom	  på).	  

Svar:	  
• ±NRS	  



• Øjne/Hud/Negle;	  pupiller,	  petekkier,	  Osler	  knuder,	  splinters,	  Janeway	  
læsioner,	  Roth	  spots,	  eksantem	  

• Otoskopi	  
• Cavum	  oris;	  rødme/belægninger	  
• Collum;	  lymfonodi,	  halsvenestase	  
• St.	  p	  et	  c;	  mis-‐/bilyde,	  dæmpning	  
• Thorax;	  spider	  naevi,	  gynækomasti	  
• Abdomen;	  stetoskopi,	  udfyldning,	  defense,	  venetegning	  osv	  
• Genitalia;	  rødme,	  sår	  osv	  
• Ekstremiteter;	  motorik,	  infektion	  i	  led/knogler	  osv,	  stikmærker,	  palmart	  

erytem,	  flapping,	  etc	  
• Exploratio	  rectalis;	  blod,	  slim	  etc.	  

	  

Spørgsmål	  2	  

Hvilke	  parakliniske	  undersøgelser	  skal	  der	  foretages	  i	  den	  akutte	  fase?	  

Svar:	  
• EKG,	  	  
• A-‐punktur,	  	  
• bloddyrkning	  (venyler),	  	  
• leukocytter	  og	  differentialtælling,	  	  
• CRP,	  	  
• U-‐stix	  +DR,	  	  
• rtg.	  thorax,	  	  
• lumbalpunktur	  

	  
Spørgsmål	  3	  

Hvad	  er	  den	  indledende	  behandling,	  inden	  du	  har	  fået	  svar	  på	  dine	  
undersøgelser?	  Begrund	  kort	  dine	  valg.	  

Svar:	  
• Sepsisbehandling	  med	  rigelig	  væske	  m.h.p.	  sikring	  af	  BT	  og	  

organperfusion,	  evt.	  inotropika.	  
• 3-‐stofs	  antibiotikabehandling	  (penicillin/cefuroxim	  +	  gentamycin	  +	  

metronidazol).	  	  
• Ved	  begyndende	  respirationsinsufficiens	  respiratorbehandling.	  

	  
Det	  første	  thorax	  røntgen	  er	  taget	  i	  skadestuen	  i	  liggende	  stilling	  (dårlig	  
billedkvalitet)	  tolkes	  som	  bilateral	  pneumoni.	  2	  dage	  senere	  er	  patienten	  klaret	  
væsentligt	  op	  og	  der	  tages	  nyt	  røntgen	  i	  2	  planer.	  

Spørgsmål	  4	  

Hvad	  viser	  røntgenbilledet	  (Bilag	  3)?	  

Svar:	  



• Multiple	  abscesser	  med	  væskespejl.	  Normal	  hjerteskygge.	  

	  

Ved	  den	  initiale	  objektive	  undersøgelse	  høres	  en	  styrke	  2	  holosystolisk	  mislyd.	  Der	  
høres	  sekretraslen	  i	  begge	  lunger.	  Ses	  stikmærker	  på	  arm	  og	  ben.	  Hævede	  
lymfekirtler	  i	  højre	  lyske.	  	  

Spørgsmål	  5	  

Hvordan	  vil	  du	  gå	  videre?	  

Svar:	  
• Transthorakal	  og	  evt.	  transesofageal	  ekkokardiografi	  

Undersøgelsen	  bekræfter	  mistanken	  til	  infektion.	  	  

Spørgsmål	  6	  

Nævn	  de	  3	  hyppigste	  bakterier	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  type	  infektion.	  

Svar:	  
• Streptokokker,	  stafylokokker	  og	  enterokokker	  

	  

Spørgsmål	  7	  

Nævn	  -‐	  udover	  intravenøst	  misbrug	  -‐	  3	  andre	  hyppige	  prædisponerende	  faktorer	  
til	  denne	  infektion.	  

Svar:	  
• Fremmedlegemer	  som	  pacemaker,	  klapprotese,	  CVK	  etc.	  	  
• Stigende	  alder	  med	  sklerosering	  af	  klapper.	  	  
• Medfødte/erhvervede	  hjertefejl	  som	  f.eks.	  klapinsufficiens	  og	  VSD.	  

	  

Spørgsmål	  8	  

Nævn	  3	  mulige	  komplikationer	  til	  denne	  infektion	  generelt	  og	  hvordan	  du	  vil	  
verificere	  disse.	  

Svar:	  
• Cerebrale	  embolier/abscesser/hæmorrhagisk	  infarkt/encefalitis;	  CT/MR-‐

scanning	  
• Septiske	  embolier	  til	  andre	  organer	  (cutis,	  lunger,	  nyrer,	  milt,	  knogler,	  

øjne	  osv.);	  CT/MRI	  
• Klapdestruktion	  medførende	  embolier,	  svær	  klapinsufficiens	  og	  

hjerteinsufficiens;	  ekko	  



• AV-‐blok	  ved	  aortaklapendokarditis	  (svaret	  er	  ud	  over	  det	  sædvanlige	  og	  
er	  ikke	  et	  krav)	  

	  

Patienten	  får	  på	  2.	  dagen	  svært	  blodtryksfald	  til	  80/35	  med	  tydelig	  halsvenestase.	  
P	  =	  122,	  Tp	  =	  38.1,	  RF	  =	  32.	  Dette	  til	  trods	  for	  at	  patienten	  både	  klinisk	  og	  
paraklinisk	  var	  i	  bedring.	  

Spørgsmål	  9	  

Hvad	  er	  den	  sandsynligste	  (værst	  tænkelige)	  årsag	  til	  blodtryksfaldet?	  Angiv	  
hvad	  du	  vil	  foretage	  dig?	  

Svar:	  
• Sandsynligvis	  er	  der	  tale	  om	  svær	  klapdestruktion	  med	  insufficiens	  og	  

hjertesvigt	  til	  følge.	  	  
• Der	  skal	  gøres	  akut	  ekkokardiografi	  og	  patienten	  gøres	  klar	  til	  akut	  

operation.	  
	  

Spørgsmål	  10	  

Bloddyrkningerne	  viser	  i	  alle	  kolber	  vækst	  af	  gram	  positive	  kokker	  i	  hobe.	  
Hvilken	  bakterie	  er	  der	  sandsynligvis	  tale	  om,	  og	  hvordan	  vil	  du	  ændre	  
behandlingsstrategien?	  

Svar:	  
• Sandsynligvis	  en	  stafylokok-‐infektion,	  skifter	  til	  højdosis	  cefuroxim	  og	  

fucidin	  til	  resistenssvar	  foreligger.	  

Din	  vagt	  er	  ved	  at	  være	  slut,	  men	  ”lige	  på	  falderebet”	  bliver	  du	  spurgt	  til	  råds	  af	  
kollega	  fra	  infektionsmedicinsk	  afdeling	  vedrørende	  et	  EKG	  (Bilag	  4)	  fra	  en	  anden	  
højfebril	  patient	  med	  en	  nyudviklet	  holosystolisk	  mislyd	  og	  bradykardi.	  	  

Spørgsmål	  11	  

Hvad	  viser	  dette	  EKG	  (bilag	  4)?	  Hvilken	  klappatologi	  er	  der	  tale	  om?	  

Svar:	  
• 3.	  AV-‐blok	  (eller	  AV-‐dissociation/total	  AV-‐blok).	  

• mitralklapsinsufficiens	  

	  

	  
Opgave	  4	  

	  



Du	  bliver	  kaldt	  til	  skadestuen	  til	  en	  57-‐årig	  mand	  som	  er	  bragt	  dertil	  fra	  sin	  
arbejdsplads.	  Han	  fik,	  i	  forbindelse	  med	  	  en	  større	  oprydning	  på	  lageret,	  åndenød	  
og	  følte	  sin	  utilpas,	  da	  han	  	  bar	  sække	  fra	  en	  palle	  til	  en	  anden.	  Patienten	  har	  før	  
haft	  lignende	  gener,	  og	  tilskriver	  det	  dårlig	  kondi	  og	  for	  høj	  vægt	  (højde	  177	  cm,	  
vægt	  98	  kg)..	  Således	  har	  han	  i	  seneste	  6-‐8	  mdr.	  oplevet	  at	  han	  får	  åndenød	  når	  han	  
cykler	  eller	  går	  på	  trapper.	  Han	  har	  i	  de	  seneste	  uger	  også	  kunne	  få	  samme	  
symptomer	  i	  hvile.	  I	  dag	  blev	  han	  nervøs	  da	  han	  samtidig	  følte	  sig	  skidt	  tilpas	  med	  
en	  strammende	  fornemmelse	  i	  halsen.	  Patienten	  fik	  ved	  ankomsten	  til	  skadestuen	  
nitroglycerin,	  og	  hans	  symptomer	  forsvandt	  indenfor	  få	  minutter.	  	  Din	  patient	  har	  
ikke	  været	  hos	  egen	  læge	  med	  sine	  gener	  og	  får	  ingen	  daglig	  medicin.	  Patienten	  har	  
røget	  i	  mere	  end	  25	  år	  og	  ryger	  nu	  mere	  end	  20	  cigaretter	  daglig	  .	  	  
	  
Spørgsmål	  1.	  Nævn	  de	  tre	  mest	  sandsynlige	  årsager	  til	  patientens	  symptomer.	  	  
	  
Svar:	  	  
	  

•	  angina	  pectoris	  (ustabil)	  	  
•	  aortastenose	  	  
•	  lungeemboli	  	  
	  

Spørgsmål	  2.	  Angiv	  anamnestiske	  oplysninger	  og	  objektive	  fund,	  om	  kan	  
bestyrke	  eller	  afkræfte	  dine	  arbejdshypoteser.	  	  
Svar:	  	  
	  

•	  anamnestiske	  oplysninger:	  	  
	  

1.	  tidligere	  angina	  /	  angina	  ekvivalenter	  	  
2.	  tegn	  på	  inkompensation	  	  
3.	  tegn	  på	  synkoper	  –	  nærsynkoper	  	  
4.	  hæmoptyser	  	  
	  

•	  objektive	  fund:	  	  
	  

1.	  st.c.:	  mislyd?	  	  
2.	  st.p.:	  krepitation?	  	  
3.	  hævede	  crura	  	  
	  
	  

Spørgsmål	  3.	  Hvilke	  blodprøver	  og	  andre	  undersøgelser	  vil	  du	  ordinere?	  	  
	  
Svar:	  	  
	  

•	  blodprøver	  	  
	  

1.	  Hgb,	  væsketal,	  nyretal,	  blodsukker	  	  
2.	  CRP,	  trombocytter	  	  
3.	  koronarenzymer	  	  
4.	  D-‐dimer	  	  
	  



•	  undersøgelser	  	  
Ekg	  (iskæmi),	  ekkokardiografi	  (lungeemboli	  -‐	  kammerdilatation,	  

iskæmi	  -‐	  hypokinesi,?)	  	  
	  
Spørgsmål	  4.	  Hvilke	  lægemidler	  vil	  du	  ordinere	  til	  patienten	  her	  og	  nu?	  	  
	  
Svar:	  	  
	  

•	  præparater	  	  
nitroglycerin,	  clopidogrel,	  lavmolekylært	  heparin,	  acetylsalicylsyre,	  

morfin.	  	  
	  
Ved	  gennemgang	  af	  patienten	  dagen	  efter	  ordineres	  en	  koronararteriografi.	  Denne	  
viser	  en	  hovedstammestenose	  samt	  stenoser	  på	  arteria	  circumflexa.	  Patienten	  
tilbydes	  derfor	  CABG	  (coronary	  artery	  bypass	  grafting)	  og	  du	  skal	  	  informere	  om	  
relevante	  komplikationer	  til	  en	  CABG.	  

	  
	  

Spørgsmål	  5.	  Angiv	  de	  hyppigst	  forekommende	  og	  de	  mest	  alvorlige	  
komplikationer	  i	  forbindelse	  med	  en	  CABG.	  	  
	  
Svar:	  	  
	  

•	  Hyppigste	  (angivelse	  af	  procenter	  er	  ikke	  nødvendig)	  
	  

1.	  atrieflimmer	  (25-‐30%)	  	  
2.	  blødning	  (5%),	  evt.	  reoperation	  	  
3.	  tarmparalyse	  	  
4.	  kognitiv	  dysfunktion	  (>50%)	  	  
5.	  infektion	  (2-‐5%)	  	  
6.	  pneumoni	  /	  pleuraexadater	  (5%)	  	  
	  

•	  Alvorligste	  	  
	  

1.	  perioperativt	  infarkt	  	  
2.	  apoplexier	  	  
3.	  pumpesvigt	  	  
4.	  nyreinsufficiens	  	  

	  
Spørgsmål	  6.	  Angiv	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  betydning	  for	  morbiditeten	  og	  
mortaliteten	  ved	  CABG.	  
	  
Svar:	  	  
	  

•	  Mortalitet:	  	  
	  

1.	  alder	  	  
2.	  anden	  arteriosclerotisk	  manifestation	  (claudicatio,	  

TCI=transitorisk	  cerebral	  iskæmi)	  	  



3.	  dårlig	  pumpefunktion	  (ejektionsfraktion	  =	  EF)	  	  
4.	  akut	  kirurgi	  	  
5.	  kirurgi	  på	  ustabile	  patienter	  	  
6.	  kompleks	  kirurgi	  	  
	  

•	  Morbiditet:	  	  
	  

1.	  overvægt	  	  
2.	  DM	  	  
3.	  rygning	  	  
4.	  alkoholmisbrug	  	  
5.	  dårlig	  almentilstand	  	  

	  
	  

Da	  operationen	  skal	  foregå	  i	  generel	  anæstesi,	  rekvireres	  et	  anæstesiologisk	  
præoperativt	  tilsyn.	  	  
	  
Der	  tages	  EKG	  (bilag	  2)	  og	  præoperative	  blodprøver	  (se	  nedenfor).	  	  	  
	  
	  
Parameter	   4/8	  	  

2012	  
14/8	  
2012	  

Normalområde	  

Hgb.	   7.7	   8.4	   (7.1-‐10.5	  mmol/L)	  
Thrombocytter	   244	   298	   (150-‐450	  mia/L)	  
INR	   1.1	   1.2	   (0.8-‐1.2	  )	  INR	  
APTT	   28	   30	   27-‐35	  sek.	  
p-‐ALAT	   53	   25	   (10-‐70	  U/L)	  
p-‐kreatinin	   174	   166	   (60-‐105	  µmol/L)	  
p-‐karbamid	   10.8	   12.1	   (3.5-‐8.1	  mmol/L)	  
p-‐kolesterol	   6.4	   5.7	   (<	  5	  mmol/L)	  
p-‐LDL-‐fraktion	   4.7	   3.9	   (3-‐4	  mmol/L)	  
p-‐HDL-‐fraktion	   1.3	   1.2	   (1-‐2	  mmol/L)	  
p-‐natrium	   137	   102	   (137	  –	  145	  mmol/l)	  
p-‐kalium	   4.4	   4.9	   (3.5	  –	  4.4	  mmol/l)	  
p-‐blodsukker	   5.6	   5.2	   (4.0-‐	  8.0	  mmol/l)	  
	  
Spørgsmål	  7.	  Hvad	  viser	  det	  præoperative	  EKG?	  (bilag	  2)	  
	  
Svar:	  	  	  

Sinusrytme	  med	  supraventrikulær	  ekstra	  systole	  samt	  højresidig	  akse	  	  
	  

Spørgsmål	  8.	  Er	  der	  forhold	  hos	  denne	  patient	  (anamnestiske	  og/eller	  
objektive)	  der	  øger	  den	  anæstesiologiske	  risiko,	  og	  er	  der	  anamnestiske	  og	  
objektive	  informationer	  du	  mangler	  før	  du	  kan	  gøre	  denne	  vurdering?	  
	  
Svar:	  	  	  
Der	  mangler	  

o Lunge	  anamnese	  



o Hjerte	  og	  lunge	  stetoskopi	  
o Anamnestiske	  oplysninger	  om	  evt.	  tidligere	  intubation	  og	  

vanskeligheder	  ved	  denne	  og	  tandstatus	  
o Blodtryk	  og	  puls	  måling	  

	  
• Anæstesiologiske	  overvejelser:	  

o Forelagte	  EKG	  giver	  i	  sig	  selv	  ingen	  indikationer	  af	  øget	  
kardiovaskulær	  risiko	  ved	  anæstesi.	  

o Blodprøver	  viser	  let	  til	  moderat	  nefropati	  af	  kronisk	  type.	  	  
o Patient	  er	  ryger	  
o BMI	  	  

	  
	  

Dagen	  efter	  en	  vellykket	  operation	  flyttes	  patienten	  fra	  overvågning	  til	  
sengeafsnittet.	  Tre	  dage	  efter	  indgrebet	  bliver	  du	  kaldt	  da	  patienten	  er	  utilpas	  og	  
klager	  over	  åndenød.	  Du	  bliver	  forelagt	  EKG	  (bilag	  3).	  

	  
Spørgsmål	  9.	  	  Hvad	  viser	  det?	  	  
	  
Svar:	  	  

• atrieflimmer	  ,	  ST	  depression	  i	  V5-‐V6	  	  
	  
Det	  viser	  sig	  desuden	  at	  patienten	  er	  febril	  (	  Tp	  =	  39,1)	  .	  Patienten	  føler	  sig	  træt,	  og	  
har	  stadig	  smerter	  i	  såret	  i	  brystkassen.	  
	  
Spørgsmål	  10.	  Hvilke	  objektive	  og	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  du	  foretage?	  
	  
Svar:	  	  	  

• Sår	  inspektion	  
• Lunge	  stetoskopi,	  og	  ved	  mistanke	  om	  pneumoni	  rtg.	  af	  thorax	  
• Urin	  stiks	  
• Måling	  af	  infektionsparametre	  

	  

På	  de	  ordinerede	  undersøgelser	  får	  du	  mistanke	  om	  pneumoni	  som	  eneste	  årsag	  til	  
patientens	  febrilia.	  

	  

Spørgsmål	  11.	  Er	  der	  indikation	  for	  antibiotikabehandling?	  Begrund	  kort	  din	  
beslutning.	  
	  
Svar:	  	  

• Patienten	  skal	  behandles.	  Mortaliteten	  nedsættes.	  
	  
Spørgsmål	  12.	  Hvis	  du	  vælger	  at	  behandle	  hvilket	  præparat	  er	  da	  relevant?	  
Begrund	  dit	  valg.	  
	  
Svar:	  	  
	  



• Behandling	  	  startes	  med	  i.v.	  Cefuroxim	  1500	  mg	  x	  3	  dgl.	  (eller	  lignende	  
cephalosporin)	  indtil	  dyrkningssvar	  foreligger.	  Præparatvalg	  er	  vejledt	  af	  at	  
patienten	  har	  en	  pneumoni	  erhvervet	  i	  sygehus.	  Da	  patienten	  ikke	  er	  
påvirket	  i	  betydelig	  grad	  undlades	  mere	  intensiv	  antibiotisk	  terapi	  med	  
Tazocin/Meropenem	  suppleret	  med	  Ciproxin.	  

	  
	  

Ved	  udskrivelsen	  skal	  patienten	  informeres	  om	  hjerte	  rehabilitering.	  	  
	  
Spørgsmål	  13.	  Angiv	  relevante	  punkter	  i	  et	  rehabiliteringsprogram	  for	  din	  
patient.	  
	  
Svar:	  	  
	  

kontrol	  med	  BT	  	  
kontrol	  af	  cholesterolniveau	  	  
ophør	  med	  rygning	  	  
vægtreduktion	  	  
evt.	  bedre	  diabetes	  behandling	  	  
kost-‐regulation	  	  

	  
	  
Du	  skal	  lave	  en	  epikrise	  til	  egen	  læge	  og	  i	  denne	  skal	  indføjes	  medicinstatus.	  	  
	  
Spørgsmål	  14.	  	  Hvilke	  lægemidler	  patienten	  skal	  udskrives	  med?	  
	  
Svar:	  

	  
1.	  hjertemagnyl/acetylsalicylsyre	  	  
2.	  Cordarone	  i	  30	  dage	  	  
3.	  paracetamol	  pn	  	  
4.	  betablokker	  ved	  AMI	  	  

	  
Spørgsmål	  15.	  Efterfølgende	  gennemgås	  bl.a.	  denne	  patients	  forløb	  på	  
tværfaglig	  konference	  med	  deltagelse	  af	  bl.a.	  patologisk	  afdeling,	  og	  i	  forbindelse	  
hermed	  demonstreres	  præparater.	  	  
	  
a)	  Beskriv	  kort	  det	  mikroskopiske	  billede	  af	  det	  vulnerable	  plaque	  	  
	  

•	  Atheromatøs	  grød	  (lipider)	  omgivet	  af	  en	  fibrøs	  kappe	  der	  mod	  lumen	  
er	  tynd	  	  

	  
b)	  Hvad	  er	  komplikationerne	  til	  et	  vulnerabelt	  plaque?	  	  
	  

•	  Ruptur	  med	  dannelse	  af	  trombe	  og	  udvikling	  af	  infarkt	  eller	  embolus	  	  
	  
	  
	  
Opgave	  1.	  



	  
En	  45	  år	  gammel	  mand	  indlægges	  med	  smerter	  i	  maven	  og	  nyopstået	  icterus	  
gennem	  5-‐7	  dage.	  Han	  er	  kendt	  med	  periodevist	  alkoholoverforbrug,	  men	  har	  
siden	  en	  kortere	  indlæggelse	  for	  6	  måneder	  siden	  med	  akut	  pancreatitis	  været	  
abstinent	  og	  på	  antabusbehandling	  administreret	  via	  egen	  læge.	  Patienten	  har	  
bemærket	  vægttab	  på	  8	  kg	  over	  det	  seneste	  halve	  år	  trods	  god	  appetit.	  	  
	  
Skadestuesygeplejersken	  har	  taget	  blodprøver	  før	  du	  ser	  patienten	  og	  du	  
præsenteres	  for	  følgende	  blodprøvesvar:	  	  
	   	   	   	   (normalområde)	  
P-‐alanintransaminase	  (ALAT):	  170	  U/	  	   	   (10-‐45	  U/l),	  	  
p-‐basisk	  phosphatase:	  622	  	   	   	   (35-‐105	  U/l),	  	  
p-‐bilirubin:	  130	  μmol/l	  	   	   	   (5-‐25),	  	  
INR	  1.7	  	   	   	   	   (0.2-‐1.2),	  	  
p-‐amylase:	  34	  U/L	  	   	   	   (10-‐65	  U/L),	  	  	  
trombocytter:	  303	  x109/l	  	   	   	   (145-‐390	  x109/l)	  	  
p-‐albumin	  27	  g/l	  	   	   	   (35-‐45	  g/l).	  
	  
	  
Spørgsmål	  1:	  	  
	  

a) Nævn	  mindst	  3	  vigtige	  anamnestiske	  oplysninger	  og	  	  
	  

b) Beskriv	  3	  vigtige	  kliniske	  objektive	  fund	  som	  skal	  uddybes	  ved	  
journaloptagelse	  på	  den	  icteriske	  patient:	  

	  
a).	  Anamnese:	  
	  
Korrekte	  svar	  i	  prioriteret	  rækkefølge	  1-‐3	  skal	  nævnes:	  
1:	  Afføringsanamnese:	  farve	  (lys/kit	  farvet	  fæces),	  frekvens	  (diarre),	  konsistens	  
(steatore)	  
2:	  Forekomst	  af	  hudkløe	  
3:	  Ændringer	  i	  urin:	  farve	  (forekomst	  af	  mørk	  urin,	  galde	  stase),	  polyuri	  (DM)	  
4:	  Medicin	  anamnese:	  toksisk	  medikamentel	  leverpåvirkning	  (inklusiv	  
naturmedicin	  og	  kosttilskud)	  	  
5:	  Mistanke	  om	  eller	  klinisk	  dokumenteret	  febrilia	  
6:	  Rejseanamnese/risikoadfærd:	  eksposition	  for	  viral	  hepatitis	  
	  
b).	  Objektive	  kliniske	  fund:	  
	  
1:	  Icterus	  hvordan	  vurderes	  det:	  Inspektion	  af	  hud,	  sclera,	  kradsemærker	  i	  hud	  
2:	  Abdominal	  undersøgelse	  for	  vurdering	  af:	  Leverstørrelse,	  ømhed	  af	  
galdeblærested,	  splenomegali,	  abdominal	  smerter/peritoneal	  reaktion	  (forekomst	  
af	  ascites	  kan	  nævnes	  her	  eller	  som	  cirrose	  stigmata)	  
3:	  Forekomst	  af	  cirrose	  stigmata	  specificeret	  med	  minimum	  3	  af	  følgende	  kliniske	  
fund	  (ascites,	  spider	  naevi,	  laklæber,	  palmart	  erythem,	  ødemer,	  hepatisk	  foetor,	  
fremtrædende	  abdominal	  vener	  (caput	  medusa),	  	  hepatisk	  encephalopati)	  
	  
	  



	   	  
Spørgsmål	  2:	  Angiv	  hvilken	  primær	  billeddiagnostisk	  undersøgelse	  vil	  du	  
bestille	  som	  akut	  eller	  sub-‐akut	  undersøgelse	  (indenfor	  12	  timer)	  ved	  nyopstået	  
icterus.	  Anfør	  formålet	  med	  undersøgelsen.	  
	  
Ultralyd	  af	  lever	  og	  galdeveje	  for	  afklaring	  af	  intra-‐eller	  ekstrahepatisk	  cholestase	  	  
	  
	  
Ved	  supplerende	  billeddiagnostiske	  undersøgelser	  hos	  ovenstående	  patient	  
findes	  intra-‐og	  ekstrahepstisk	  galdestase.	  I	  caput	  pancreatis	  ses	  en	  ensarter	  
cystisk	  proces	  på	  44	  x	  60	  mm	  med	  kompression	  af	  ductus	  choledocus	  til	  følge.	  
Ligeledes	  ses	  kaliberveksling	  af	  ductus	  pancreaticus	  samt	  flere	  mindre	  
forkalkninger	  spredt	  i	  pancreas	  parenchymet.	  Der	  ses	  ingen	  konkrementer	  i	  
galdeveje	  eller	  galdeblære.	  
	  
Spørgsmål	  3:	  Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  diagnose	  hos	  denne	  patient?	  
	  
Kronisk	  pancreatitis	  med	  pseudocysteudvikling	  og	  cholestase	  sekundært	  til	  
pseudocystens	  tryk	  på	  galdeveje.	  
	  
	  
Patienten	  får	  problemfrit	  foretaget	  drænage	  af	  cysten,	  leverbiokemi	  
normaliseres	  og	  patienten	  udskrives	  i	  velbefindende	  efter	  4	  dages	  indlæggelse.	  	  
	  
Fem	  uger	  senere	  ser	  du	  ham	  nu	  i	  gastromedicinsk	  ambulatorium	  til	  opfølgende	  
kontrol.	  Han	  klager	  over	  daglige	  smerter	  i	  maven	  (VAS	  skala	  3-‐4)	  og	  problemer	  
med	  at	  tage	  på	  i	  vægt.	  Desuden	  har	  han	  udviklet	  diarre.	  	  	  
	  
Spørgsmål	  4.	  Angiv	  et	  diagnostisk	  udredningsprogram.	  Læg	  vægt	  på	  hvilke	  
blodprøver	  og	  supplerende	  parakliniske	  undersøgelser	  der	  vil	  være	  relevante	  og	  
beskriv	  kort,	  hvordan	  de	  fortolkes.	  
	  
Objektiv	  undersøgelse:	  
Højde	  og	  vægt	  
	  
Blodprøver:	  	  
• Leverbiokemi	  (for	  afklaring	  af	  evt	  recidiv	  af	  pseudocyste	  og	  

sekundær	  galdestase)	  

• Hæmatologi	  og	  inflammationsmarkører	  (Hgb,	  trombocyttal,	  
Leucocyttal	  og	  differential	  tælling,	  CRP,	  for	  afklaring	  af	  evt	  inficeret	  
cyste/cholangitis)	  

• Blodsukker	  og	  HbA1c	  (obs	  diabetes	  udvikling	  pga	  endokrin	  
pancreasinsufficiens)	  

• Sporstoffer	  (Magnesium,	  Zink)	  og	  fedtopløselige	  vitaminer	  (A	  og	  D-‐
vitamin),	  calcium	  og	  PTH	  for	  afklaring	  af	  malabsorbtion	  af	  
fedtopløselige	  vitaminer	  (pga	  eksokrin	  pancreasinsufficiens)	  og	  



udvikling	  af	  osteoporose	  sekundært	  til	  D-‐vitamin	  mangel.	  Blod	  
lipidprofil	  mhp	  diætisk	  korrektion	  af	  evt.	  abnormiteter	  	  

• ANA-‐screening	  og	  måling	  af	  IgG4	  subklasser	  (Den	  særligt	  dygtige	  
student	  kan	  evt	  foreslå	  disse	  på	  mistanke	  om	  autoimmun	  pancreatitis	  
ved	  fravær	  af	  anden	  oplagt	  ætiologi	  til	  kronisk	  pancreatitis).	  

	  
	  
Afføringsprøver:	  
	  

• Fæces	  fedt	  og	  volumen	  bestemmelse	  for	  afklaring	  af	  steatore	  sekundært	  til	  
eksokrin	  pancreas	  insufficiens.	  Anvendes	  ved	  anamnestisk	  diarre	  med	  
opsamling	  over	  2-‐3	  døgn	  på	  fedt	  fikseret	  diæt.	  Ved	  udskillelse	  af	  mere	  end	  7	  
g	  fedt	  pr	  døgn	  (=	  24	  mmol)	  er	  der	  tale	  om	  steatoré.	  	  

• Udelukke	  infektiøs	  gastroenteritis	  med	  afføring	  for	  patogene	  bakterier	  og	  
for	  clostridium	  difficile	  (pga	  hospitalsindlæggelse	  for	  nyligt	  og	  mulig	  
antibiotika	  behandling)	  

• Hvis	  der	  er	  formet	  afføring	  kan	  eksokrin	  insufficiens	  vurderes	  ved	  fæces	  
undersøgelse	  for	  fæcal	  elastase	  men	  denne	  patient	  har	  diarre	  hvorfor	  dette	  
svar	  kun	  godkendes	  med	  ovenstående	  forbehold	  

	  
Billeddiagnostiske	  undersøgelser:	  

• Ultralydsundersøgelse	  ved	  erfaren	  radiolog	  eller	  CT-‐scanning	  af	  pancreas	  
efter	  pancreas	  protokol	  (tom	  scanning,	  arteriel	  fase	  og	  venøs	  fase)	  for	  
afklaring	  af	  karakteristiske	  forandringer	  foreneligt	  med	  kronisk	  
pancreatitis	  (forkalkninger,	  kaliberveksling	  af	  pancreas	  gangsystemet,	  
fibrose	  og	  skrumpning	  af	  pancreas	  vævet),	  afklaring	  af	  eventuelt	  recidiv	  af	  
behandlingskrævende	  pseudocyste	  samt	  vurdering	  af	  eventuel	  fokal	  
malignsuspekt	  forandring	  i	  pancreas	  (karakteristisk	  røntgenkontrast	  
udvaskning	  fra	  tumor).	  	  

• Ved	  mistanke	  om	  minimale	  kronisk	  pancreatitis	  forandringer	  vil	  MRCP	  evt	  
suppleret	  med	  sekretin	  stimulation	  have	  højere	  diagnostik	  værdi.	  	  

• Det	  vil	  ikke	  være	  en	  fejl	  at	  nævne	  Borgstrøms	  test	  eller	  Lundh	  test	  
(undersøgelse	  af	  ph	  og	  måltids	  stimuleret	  enzymkoncentration	  i	  duodenal	  
aspirat)	  men	  denne	  test	  anvendes	  kun	  hvor	  der	  kan	  være	  mistanke	  om	  
konkurrerende	  årsag	  til	  steatore	  

	  
	  
Spørgsmål	  5:	  Figur	  1	  viser	  en	  CT-‐scannings	  billedsekvens	  fra	  patient	  med	  
mistanke	  om	  kronisk	  pancreatitis.	  Er	  der	  radiologiske	  diagnostiske	  kriterier	  
foreneligt	  med	  denne	  diagnose?	  Angiv	  hvad	  pilene	  peger	  på.	  
	  
	  
	  
Figur	  1	  viser	  dilatation	  og	  kaliberveksling	  af	  ductus	  pancreaticus	  (pil	  A)	  samt	  flere	  
forkalkninger	  i	  pancreas	  parenchymet	  (pil	  B)	  hvilket	  er	  diagnostisk	  for	  kronisk	  



pancreatitis.	  Desuden	  ses	  intrahepatisk	  galdestase	  (pil	  C)	  som	  i	  dette	  tilfælde	  
forårsaget	  af	  de	  to	  ovenfor	  nævnte	  forandringer.	  Galdestase	  i	  sig	  selv	  er	  ikke	  
diagnostisk	  for	  kronisk	  pancreatitis.	  	  	  
	  
	  
Spørgsmål	  6:	  Angiv	  de	  3	  hyppigste	  ætiologiske	  faktorer	  til	  kronisk	  pancreatitis?	  
	  
• Alkoholoverforbrug	  
• Følger	  efter	  obstruktive	  galdevejssygdomme	  (galdesten,	  galdevejskirurgi)	  
• Recidiverende	  akut	  pancreatitis	  

	  
Sjældnere	  årsager	  som	  kan	  give	  ekstra	  points:	  
• Genetiske	  (cystisk	  fibrose,	  PSSR1-‐mutation	  og	  SPINK1-‐mutaiton)	  
• Autoimmun	  pancreatitis	  
• Idiopatisk	  (incl.	  sjælden	  tropisk	  form)	  

	  
Spørgsmål	  7:	  Angiv	  hvilke	  overordnede	  medicinske	  behandlingsregimer	  der	  
skal	  fokuseres	  på	  ved	  opfølgning	  og	  kontrol	  af	  patienten	  med	  kronisk	  
pancreatitis	  
	  
• Smertebehandling	  
• Ernæringsterapi	  incl.	  tilskud	  af	  mineraler	  og	  vitaminer,	  spec	  fedtopløselige	  

vitaminer	  
• Enzymsubstitution	  ved	  dokumenteret	  eksokrin	  pancreas	  insufficiens	  
• Opsporing	  og	  behandling	  af	  diabetes	  ved	  endokrin	  pancreas	  insufficiens	  
• Screening	  og	  behandling	  af	  osteoporose	  
• Hjælp	  til	  alkohol	  -‐og	  tobaksabstinens	  

	  
	  
Spørgsmål	  8:	  Angiv	  generelle	  diagnostiske	  alternativer	  ved	  udredning	  af	  patient	  
med	  icterus	  inddelt	  som	  følger:	  
	  
A:	  Præ-‐hepatiske	  icterus	  
• Hæmolyse,	  Gilberts	  syndrom,	  (evt.	  Crigler-‐Najjar),	  korrekt	  svar	  kan	  også	  

være	  ukonjugeret	  hyperbilirubinæmi	  
	   	  
B:	  Hepatiske	  icterus	  
	  
• Toksisk	  hepatitis	  (alkohol,	  medicin),	  	  
• viral	  hepatitis,	  cirrosis	  hepatis,	  	  
• diffus	  infiltrerende	  malign	  sygdom.	  	  

	  
Korrekt	  svar	  vil	  også	  være	  akut	  eller	  kronisk	  hepatocytskade	  med	  eksempel	  til	  en	  
eller	  flere	  af	  ovenstående	  
	  
C:	  Cholestatisk	  icterus	  
	  

Intrahepatisk:	  	  



• Toksisk	  medikamentel	  leverpåvirkning	  (antibiotika,	  hormon	  
terapi,	  anabole	  steroider	  etc.),	  

• 	  autoimmune	  galdevejssygdomme	  (primær	  biliær	  cirrose	  (PBC),	  	  
• primær	  scleroserende	  cholangitis	  (PSC),	  	  
• fokal	  metastatisk	  eller	  primær	  malign	  leversygdom	  (HCC	  og	  
choleangiocarcinom).	  

	  
Ekstrahepatisk:	  	  
• Galdestenssygdom,	  	  
• malign	  sygdom	  i	  galdeveje	  (choleangiocarcinom),	  	  
• fokal	  sygdom	  i	  pancreas	  (pancreas	  cancer,	  kronisk	  pancreatitis	  

med	  forkalkninger	  eller	  pseudocysteudvikling	  der	  medfører	  tryk	  
på	  galdeveje).	  

• Korrekt	  svar	  vil	  også	  være	  sygdomme	  som	  fører	  til	  obstruktion	  
af	  galdevejene	  med	  eksempler	  til	  en	  eller	  flere	  af	  ovenstående	  

	  
	  
Opgave	  3.	  
	  
Det	  drejer	  sig	  om	  en	  77	  årig	  kvinde	  kendt	  med	  mangeårig	  velreguleret	  
hypertension,	  	  adipositas,	  type	  2	  DM	  og	  tendens	  	  til	  depression.	  Din	  patient	  har	  
endvidere	  for	  nogle	  år	  siden	  haft	  et	  myocardieinfarkt	  og	  en	  apoplexia	  cerebri	  
uden	  sequelae	  (	  CT-‐scanning	  viste	  et	  lille	  infarkt	  i	  venstre	  temporale	  hemisfære).	  
Patienten	  indlægges	  nu	  p.g.a.	  åndenød	  både	  i	  hvile	  og	  ved	  let	  anstrengelse,	  som	  
har	  stået	  på	  igennem	  de	  sidste	  par	  uger.	  Din	  patient	  er	  i	  behandling	  med	  Centyl	  
med	  KCl	  (thiazid),	  	  Amlodipin	  (dihydropyridin)	  og	  Cipramil	  (serotonin	  reuptake	  
antagonist)	  

Ved	  indlæggelsen	  er	  undersøgte	  hviledyspnøisk	  med	  en	  respirationsfrekvens	  på	  
24,	  	  sat	  90%,	  BT	  145/70	  puls	  120	  og	  temperatur	  37.	  Ved	  hjertestetoskopi	  er	  
hjerterytmen	  uregelmæssig,	  hurtig	  og	  der	  er	  krepitation	  svarende	  til	  nederste	  
trediedel	  af	  begge	  bagflader	  bilateralt.	  Du	  finder	  at	  patienten	  har	  moderate	  
ankelødemer.	  Der	  tages	  et	  EKG.	  

Spørgsmål	  1.	  Du	  får	  forelagt	  et	  EKG	  (figur	  3.)	  

a) Beskriv	  rytmen.	  

Der	  er	  atrieflimren	  

b) Hvad	  er	  frekvensen	  ca.?	  

Alle	  svar	  mellem	  110	  og	  140	  er	  acceptable	  	  

c) Er	  der	  tegn	  på	  tidligere	  infarkt?	  Begrund	  dit	  svar.	  

Der	  er	  Q-‐takker	  i	  V1	  og	  V2	  tydende	  på	  tidligere	  septalt	  AMI	  

	  



Spørgsmål	  2.	  Der	  tages	  en	  a-‐punktur	  som	  viser	  følgende.	  

pH	  	  	  	  	  	  7,50	  kPa	   	   	   (normalområde	  7,35-‐7,7,45)	  

pCO2	  	  	  3,2	  kPa	   	   	   (normalområde	  4,5-‐6,2)	  

Hydrogencarbonat(standard)	  27	  mmol/l	   	   (normalområde	  21-‐27)	  

pO2	  	  	  	  	  	  	  8,3	  kPa	   	   	   (normalområde	  11,1-‐14,4)	  

	  

Beskriv	  a-‐punkturen.	  

Respiratorisk	  alkalose	  med	  hypoxæmi.	  

	  

Spørgsmål	  3.	  Røntgen	  af	  thorax	  bedes	  beskrevet	  jvf.	  fig.	  4.	  

Der	  er	  kardiomegali	  og	  flowskift,	  dvs	  tegn	  på	  stase.	  

Formentlig	  er	  der	  også	  et	  lille	  venstresidigt	  pleuraexudat	  og	  Kerley	  B	  linjer,	  men	  
disse	  2	  forhold	  behøver	  eksaminanden	  ikke	  at	  anføre.	  Sideoptagelse	  mangler.	  

Spørgsmål	  4.	  Hjerterytmen	  er	  hurtig.	  

a) Hvilke	  medikamina	  kan	  man	  bruge	  til	  at	  frekvensregulere	  atrieflimren	  
(her	  tænkes	  ikke	  specielt	  på	  ovenævnte	  patient)?	  

	  
• Betablokker	  

• Frekvensnedsættende	  calciumantagonister	  =	  non	  dihydroperidiner	  
(isoptin,	  diltiazem)	  

• Digoxin	  

• Cordarone.	  

b) Hvilke	  frekvensregulerende	  farmakologisk	  behandling	  ville	  du	  
foretrække	  at	  bruge	  i	  den	  akutte	  situation	  hos	  ovennævnte	  patient?	  
Begrund	  dit	  svar.	  

• Primært	  digoxin.	  Pt	  er	  akut	  inkompenseret	  og	  derfor	  er	  både	  beta-‐blokker	  
og	  frekvensreulerende	  calciumantagonister	  relativt	  kontraindicerede.	  

• Hvis	  pt.	  ikke	  responder	  tilfredsstillende	  er	  cordarone	  det	  næste	  
medikament.	  	  

	  



Spørgsmål	  5.	  Overvej	  om	  pt.	  akut	  eller	  subakut	  skal	  DC-‐konverteres	  og	  anfør	  
dine	  overvejelser	  og	  eventuel	  yderligere	  undersøgelse?	  

Det	  er	  kontraindiceret	  at	  DC-‐konvertere,	  da	  atrieflimren	  har	  varet	  længere	  end	  
48	  timer.	  Man	  kan	  eventuelt	  gennemføre	  en	  esophagusekkokardiografi	  og	  sikre	  
sig	  at	  der	  ikke	  er	  tromber	  i	  venstre	  atrium	  før	  DC-‐konvertering.	  	  

	  

Spørgsmål	  6.	  

a) Skal	  denne	  patient	  have	  antikoagulerende	  behandling?	  Begrund	  dit	  valg.	  
• Ja.	  

• Patienter	  har	  disponerende	  faktorer	  for	  thromboemboliske	  
komplikationer	  i	  form	  af	  diabetes,	  hypertension,	  tidligere	  
apoplexia	  cerebri,	  køn	  og	  alder.	  

b) Nævn	  det	  mest	  almindelige	  medikament,	  som	  bruges	  som	  AK-‐behandling,	  
anfør	  navnet	  på	  den	  laboratorieundersøgelse	  som	  man	  bruger	  til	  at	  
monitorere	  behandlingen	  med	  og	  hvilke	  værdier	  man	  tilstræber	  den	  
ligger	  indenfor.	  

• Marevan	  (warfarin)	  ;	  INR;	  mellem	  2-‐3	  

	  
Spørgsmål	  7.	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  er	  der	  taget	  et	  EKG,	  røntgen	  af	  thorax	  og	  en	  
a-‐punktur	  hos	  denne	  pt.	  Hvilke	  andre	  undersøgelser	  vil	  du	  som	  minimum	  have	  
gennemført	  hos	  denne	  pt	  (både	  laboratorieundersøgelser	  og	  andre	  
undersøgelser)?	  Begrund	  hvilke	  overvejelser	  du	  har	  vedr.	  dine	  valg.	  

• Hæmoglobin	  

• Natrium	  

• Kalium	  

• Creatinin	  

• TSH	  

• Ekkokardiografi.	  

(det	  bør	  ikke	  have	  negativ	  indflydelse	  på	  bedømmelsen	  af	  besvarelsen,	  
såfremt	  eksaminanden	  anfører	  CRP,	  levertal,	  p-‐glucose,	  lipidværdier,	  	  
troponiner,	  men	  ovenstående	  er	  et	  minimum,	  derimod	  må	  det	  anses	  for	  at	  
være	  en	  alvorlig	  mangel	  på	  forståelse	  for	  problemstillingen,	  hvis	  man	  ikke	  
anfører	  ekkokardiografi)	  



	  
Spørgsmål	  8.	  Der	  udkommer	  følgende	  laboratoriesvar:	  	  

s-‐natrium	  =	  122	  (normalområde	  136-‐146	  mmol/l),	  	  	  

s-‐kalium	  på	  3,9	  (normalområde	  3,6-‐4,5	  mmol/l	  )	  samt	  	  

s-‐creatinin	  på	  45	  (normalområde	  60-‐125	  µmol/l	  	  	  ).	  	  

	  

a) Skal	  denne	  pt.	  have	  tilført	  natriumklorid	  f.eks	  i	  form	  af	  natriumklorid	  
infusion	  intravenøst?	  

• Nej.	  Pt	  er	  kardialt	  inkompenseret	  og	  natriumkloridinfusion	  kan	  
forværre	  det.	  

	  
b) Kan	  hyponatriæmien	  hos	  denne	  patient	  være	  medikamentelt	  betinget?	  

Begrund	  dit	  svar.	  	  
	  

• Ja,	  både	  centyl	  og	  cipramil	  kan	  give	  hyponatriæmi	  
	  

c) Kan	  hjertesvigt	  give	  hyponatriæmi?	  
Ja	  
	  

d) Hvad	  er	  behandlingen	  hos	  en	  patient	  med	  hyponatriæmi	  og	  ødemer	  og	  
lungestase	  (her	  tænkes	  ikke	  på	  behandlingen	  af	  grundsygdommen).	  

• 	  Behandlingen	  er	  væskebegrænsning,	  suppleret	  med	  
natriumklorid	  begrænset	  kost	  og	  loopdiuretika.	  

	  
	  
Opgave	  4.	  
	  
En	  19-‐årig	  ung	  mand	  henvender	  sig	  i	  skadestuen	  med	  akut	  opståede	  smerter	  i	  
højre	  skrotalhalvdel.	  
Han	  oplyser,	  at	  han	  et	  par	  gange	  tidligere	  har	  haft	  optræk	  til	  noget	  lignende,	  men	  
det	  har	  aldrig	  været	  så	  slemt	  som	  nu.	  
Han	  har	  haft	  seksuel	  debut	  for	  et	  par	  måneder	  siden.	  
Ved	  den	  objektive	  undersøgelse	  findes	  patienten	  smertepåvirket.	  Afebril.	  
Urinstix	  blank.	  
Normale	  forhold	  ved	  undersøgelse	  af	  penis	  og	  venstre	  skrotalhalvdel.	  På	  højre	  
side	  findes	  testiklen	  optrukket	  og	  øm.	  Det	  er	  vanskeligt	  at	  palpere	  enkeltheder	  
på	  grund	  af	  smertereaktion.	  
	  
Spørgsmål	  1.	  	  Hvilke	  diagnostiske	  overvejelser	  gør	  du	  dig?	  Anfør	  mindst	  to	  
differentialdiagnoser	  
	  

• Torsio	  testis	  dxt.	  obs	  pro	  



	  
• Epididymitis	  dxt.	  obs	  pro	  

	  
• Torsio	  appendix	  testis/epididymidis	  dxt.	  obs	  pro	  

	  
Spørgsmål	  2.	  	  Hvilke	  oplysninger	  i	  anamnesen	  lægger	  du	  til	  grund	  for	  dine	  
diagnostiske	  overvejelser?	  
	  
Torsio	  testis/appendix	  testis:	  	  

• Akut	  indsættende	  smerter.	  Lignende	  tilfælde	  tidligere	  (subtorsion)	  
• Afebril	  
• Optrukket,	  øm	  testikel	  

	  
Epididymitis:	  
	  

• Seksuel	  debut	  
• Optrukket,	  øm	  testikel.	  Svært	  at	  palpere	  enkeltheder	  (ødematøs	  

epididymis)	  
	  
Spørgsmål	  3.	  Hvordan	  vil	  du	  behandle	  patienten?	  
	  
• Selv	  om	  patienten	  har	  debuteret	  seksuelt,	  skal	  man	  primært	  overveje	  torsio	  

testis	  som	  den	  mest	  sandsynlige	  diagnose.	  
• Patienten	  skal	  derfor	  opereres	  akut	  i	  form	  af	  et	  eksplorativt	  indgreb	  på	  

skrotum	  i	  generel	  anæstesi.	  Testis	  detorkveres	  og	  fikseres	  og	  den	  modsidige	  
testis	  fikseres	  samtidig,	  da	  den	  anatomiske	  variation,	  som	  er	  årsag	  til	  
torsionen	  er	  bilateral.	  

• Findes	  en	  torkveret	  appendix	  testis/epididymis,	  fjernes	  denne	  og	  der	  
foretages	  ikke	  yderligere.	  

• Findes	  epididymis	  rød	  og	  ødematøs	  som	  tegn	  på	  epididymitis,	  lukkes	  såret	  
og	  der	  gives	  antibiotika.	  

• Forsøg	  på	  manuel	  detorkvering	  inden	  operation	  kan	  altid	  forsøges,	  men	  
udelukker	  ikke	  akut	  kirurgi	  –	  heller	  ikke	  selv	  om	  patienten	  bliver	  smertefri.	  

	  
Spørgsmål	  4.	  Hvilken	  mikroorganisme	  er	  hyppigst	  årsag	  til	  epididymitis	  hos	  en	  
ung	  mand	  <	  35	  år?	  Hvordan	  vil	  du	  behandle	  den?	  
	  
• Chlamydia	  Trachomatis	  
• Tbl	  Azithromycin	  1	  g	  p.o..	  Huske	  behandling	  af	  seksual	  partner.	  

	  
Spørgsmål	  5.	  Hvordan	  vi	  du	  besvare	  samme	  spørgsmål,	  hvis	  manden	  er	  >	  35?	  
	  
• Gramnegative	  bakterier	  
• Tbl	  Ciprofloxacin	  500	  mg	  p.o.	  x	  2	  i	  10	  dage.	  Udredning	  af	  blæretømningen,	  

da	  infektionen	  hyppigt	  stammer	  fra	  en	  UVI.	  
	  
	  
Spørgsmål	  6.	  Nævn	  3	  årsager	  til	  ”udfyldning	  i	  scrotum”.	  
	  



• Hydrocele	  testis	  
• Hydrocele	  funiculi	  
• Spermatocele	  testis	  
• Varicocele	  testis	  
• Tumor	  testis	  
• Hernia	  inguinoscrotalis	  

	  
Spørgsmål	  7.	  Tilrettelæg	  et	  udredningsprogram	  for	  en	  mand	  henvist	  med	  
”udfyldning	  i	  scrotum”.	  
	  

• Ultralydsskanning	  af	  scrotum	  er	  den	  bedste	  billed	  diagnostiske	  
undersøgelse	  til	  udredning	  af	  udfyldninger	  i	  scrotum.	  

• Objektiv	  undersøgelse.	  Husk	  at	  patienten	  skal	  undersøges	  både	  liggende	  og	  
stående,	  da	  varicoceler	  og	  evt	  hernier	  først	  præsenterer	  sig,	  når	  patienten	  
står,	  evt	  med	  anvendelse	  af	  bugpresse	  (Valsalvas	  manøvre).	  

	  
Spørgsmål	  8.	  I	  hvilken	  side	  (hø/ve)	  påvises	  hyppigst	  varicocele	  og	  hvad	  er	  
ætiologien	  til	  det?	  
	  

• Klapinsufficiens	  i	  vena	  testicularis/spermaticus	  
• Påvises	  hyppigst	  på	  venstre	  side,	  hvor	  vena	  testikularis/spermaticus	  

munder	  vinkelret	  på	  vena	  renalis.	  Modsat	  på	  højre	  side,	  hvor	  vena	  
testikularis/spermaticus	  munder	  skråt	  i	  vena	  cava	  inferior.	  

• På	  højre	  side	  ses	  varicocele	  sekundært	  til	  kompression	  af	  vena	  
testikularis/spermaticus	  (tumor).	  

	  
	  
Spørgsmål	  9.	  I	  ambulatoriet	  møder	  du	  er	  20-‐årig	  mand	  med	  en	  hård,	  forstørret,	  
uøm	  og	  knudret	  testikel.	  Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  diagnose?	  
	  
• Neoplasma	  malignum	  testis	  (testiscancer)	  

	  
Spørgsmål	  10.	  Nævn	  mindst	  to	  forskellige	  former	  for	  germinal	  celle	  tumorer.	  
	  
• Seminom	  
• Blommesæktumor	  (yolk	  sac	  tumour)	  
• Choriocarcinom	  
• Embryonalcelle	  carcinom	  
• Teratom	  

	  
	  
Spørgsmål	  11.	  Hvilke	  faktorer	  disponerer	  til	  testis	  cancer?	  
	  
• Cryptorchisme	  (testisretention)	  
• Klinefelters	  syndrom	  
• Familiær	  disposition	  

	  
	  
	  



Opgave.	  3	  
	  
En	  28	  årig	  kvinde	  henvender	  sig	  til	  sin	  praktiserende	  læge	  med	  4	  måneder	  varende	  
diare	  og	  vægttab	  på	  4	  kg.	  
	  
	  
Spørgsmål	  1.	  Hvilke	  anamnestiske	  oplysninger	  mangler	  du?	  
	  
	  
Spørgsmål	  2.	  Angiv	  den	  relevante	  basisudredning	  du	  som	  praktiserende	  læge	  vil	  
foretage	  
	  
	  
Spørgsmål	  3.	  Angiv	  en	  klassifikation	  af	  kronisk	  diare	  baseret	  på	  formodet	  
underliggende	  patofysiologi	  og	  anfør	  for	  hver	  af	  disse	  grupper	  mindst	  to	  
væsentlige	  differentialdiagnoser	  
	  
	  
Spørgsmål	  4.	  Du	  vælger	  efter	  den	  primære	  udredning	  at	  henvise	  patienten	  til	  en	  
gastroenterologisk	  afdeling,	  hver	  der	  foretages	  en	  koloskopi.	  Hvordan	  skal	  
patienten	  forberedes	  dertil?	  
	  

	  
Spørgsmål	  5.	  Du	  modtager	  følgende	  beskrivelser	  af	  fundene	  ved	  koloskopien:	  
Det	  perianale	  område	  er	  normalt,	  normal	  sphinterfunktion.	  Rectum	  med	  enkelte	  
aphtøse	  sår.	  Colon	  normal	  frem	  til	  coecum,	  hvor	  der	  ses	  længdeforløbende	  ulcera	  
og	  ødematøs	  slimhinde.	  Valvula	  Bauhini	  er	  inflammeret	  og	  der	  er	  flere	  sår	  i	  de	  
distale	  10	  cm	  af	  terminale	  ileum.	  
	  

a) Angiv	  er	  den	  sandsynlige	  diagnose?	  
b) Anfør	  mulige	  differentialdiagnoser	  
	  
	  

Spørgsmål	  6.	  Nedenstående	  præparat	  fra	  tarmen	  kunne	  være	  fra	  denne	  patient.	  
Beskriv	  de	  abnorme	  fund	  (bilag	  3)	  
	  

	  
	  

Spørgsmål	  7.	  Angiv	  de	  væsentligste	  kliniske,	  og	  patoanatomiske	  karakteristika	  
der	  adskiller	  Crohns	  sygdom	  og	  Colitis	  ulcerosa.	  
	  
	  
Spørgsmål	  8.	  Din	  patient	  har	  Crohns	  sygdom.	  Hvordan	  vil	  du	  behandle	  
patienten	  nu	  og	  her?	  

	  
	   	  

Spørgsmål	  9.	  Et	  halvt	  år	  efter	  diagnosen	  og	  den	  initielle	  behandling	  henvender	  
patienten	  sig	  med	  tiltagende	  mavesmerter,	  diare,	  opkastninger	  og	  subfebrilia.	  
Anfør	  relevant	  undersøgelsesplan:	  



	  
	  

Spørgsmål	  10.	  Yderligere	  et	  halvt	  år	  senere	  indlægges	  patienten	  med	  
forværring	  af	  mavesmerter,	  vægttab	  og	  dårlig	  almentilstand.	  Hvad	  viser	  
nedenstående	  billeder?	  
	  

	  
	  

Spørgsmål	  11.	  Efter	  operationen	  er	  patienten	  velbefindende,	  og	  udskrives	  med	  
en	  midlertidig	  ileostomi.	  I	  forbindelse	  med	  en	  gastroenteritis	  2	  måneder	  senere	  
indlægges	  hun	  mat	  og	  dehydreret.	  
	  
a) Hvad	  er	  den	  omtrentlige	  koncentration	  af	  Na+,	  K+,	  og	  Cl-‐	  og	  HCO3-‐	  i	  

ileostomioutput?	  
	  

b) Hvad	  er	  behandlingen	  og	  hvor	  længe	  skal	  den	  fortsættes?	  
	  
	  
Spørgsmål	  12.	  Tarmkontinuiteten	  er	  nu	  retableret,	  og	  der	  er	  i	  alt	  fjernet	  35	  cm	  
terminal	  ileum	  og	  højre	  hemicolon.	  Patienten	  i	  velbefindende.	  Hun	  henvender	  sig	  
dog,	  fordi	  hun	  har	  svært	  ved	  at	  passe	  sit	  arbejde	  som	  følge	  af	  mange	  vandtynde	  
afføringer	  uden	  anden	  sygdomsfølelse.	  
	  
a) Hvad	  er	  den	  tentative	  diagnose?	  	  
b) Angiv	  undersøgelser	  og	  behandling.	  

	  
	  
Opgave	  4	  	  
	  
En	  52-‐årig	  mand	  henvender	  sig	  i	  skadestuen	  med	  tiltagende	  dyspnø	  og	  utilpashed	  
efter	  at	  have	  slået	  græs	  hos	  naboen.	  Patienten	  har	  over	  en	  længere	  periode	  følt	  
dyspnø	  i	  forbindelse	  med	  cykleture	  og	  ved	  trappegang.	  Patienten	  har	  selv	  forklaret	  
det	  med	  dårlig	  kondition,	  men	  symptomerne	  er	  tiltaget	  og	  ledsages	  nu	  også	  af	  
utilpashed	  og	  strammende	  fornemmelse	  i	  halsen.	  Patienten	  har	  et	  par	  gange	  
prøvet	  at	  tage	  nitroglycerin,	  som	  hjælper	  efter	  få	  minutter.	  De	  sidste	  2	  uger	  har	  
patienten	  et	  par	  gange	  haft	  symptomer	  i	  hvile.	  	  
Patienten	  får	  ikke	  anden	  medicin.	  Patienten	  har	  røget	  godt	  20	  stk	  cigaretter	  daglig	  
siden	  sit	  15	  år.	  
	  
Spørgsmål	  1.	  Nævn	  de	  tre	  mest	  sandsynlige	  årsager	  til	  patientens	  symptomer.	  	  
	  

	  
Spørgsmål	  2.	  Hvilke	  anamnestiske	  oplysninger	  og	  objektive	  fund,	  kan	  bestyrke	  
eller	  afkræfte	  dine	  arbejdshypoteser.	  	  
	  

	  
Spørgsmål	  3.	  Hvilke	  blodprøver	  og	  andre	  undersøgelser	  vil	  du	  ordinere?	  Hvilke	  
lægemidler	  vil	  du	  ordinere	  til	  patienten	  her	  og	  nu?	  	  
	  



	  
Under	  indlæggelsen	  foretages	  en	  koronararteriografi	  hvor	  der	  påvises	  en	  
hovedstammestenose	  på	  75%	  og	  stenoser	  på	  arteria	  circumflexa.	  Patienten	  
tilbydes	  CABG	  (coronary	  artery	  bypass	  grafting).	  Inden	  indgrebet	  skal	  patienten	  
informeres	  om	  relevante	  komplikationer	  til	  en	  CABG.	  

	  
	  

Spørgsmål	  4.	  Angiv	  de	  hyppigst	  forekommende	  og	  de	  mest	  alvorlige	  
komplikationer	  i	  forbindelse	  med	  en	  CABG.	  	  
	  

	  
Spørgsmål	  5.	  Angiv	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  betydning	  for	  morbiditeten	  og	  
mortaliteten	  ved	  CABG.	  
	  
	  
Spørgsmål	  6.	  Du	  skal	  informere	  patienten	  og	  pårørende	  om	  det	  operative	  
indgreb.	  Beskriv	  punktvis	  (overfor	  patienten)	  hvordan	  en	  by-‐pass	  operation	  
udføres.	  
	  

	  
Da	  operationen	  skal	  foregå	  i	  generel	  anæstesi,	  rekvireres	  et	  anæstesiologisk	  
præoperativt	  tilsyn.	  	  
	  
Der	  tages	  EKG	  (bilag	  5)	  og	  præoperative	  blodprøver	  (se	  nedenfor).	  	  	  
	  
	  
Spørgsmål	  7.	  Hvad	  viser	  det	  præoperative	  EKG?	  (se	  bilag	  5)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Parameter	   4/1	  	  

2013	  
Normalområde	  

Hgb.	   7.4	   (7.1-‐10.5	  mmol/L)	  
Thrombocytter	   243	   (150-‐450	  mia/L)	  
INR	   1	   (0.8-‐1.2	  )	  INR	  
APTT	   30	   27-‐35	  sek.	  
p-‐ALAT	   49	   (10-‐70	  U/L)	  
p-‐kreatinin	   177	   (60-‐105	  µmol/L)	  
p-‐karbamid	   9.3	   (3.5-‐8.1	  mmol/L)	  
p-‐kolesterol	   6.4	   (<	  5	  mmol/L)	  
p-‐LDL-‐fraktion	   4.8	   (3-‐4	  mmol/L)	  
p-‐HDL-‐fraktion	   1.2	   (1-‐2	  mmol/L)	  
p-‐natrium	   139	   (137	  –	  145	  mmol/l)	  
p-‐kalium	   4.6	   (3.5	  –	  4.4	  mmol/l)	  
p-‐blodsukker	   5.4	   (4.0-‐	  8.0	  mmol/l)	  



	  
	  
Spørgsmål	  8.	  Er	  der	  forhold	  hos	  denne	  patient	  (anamnestiske	  og/eller	  
objektive)	  der	  øger	  den	  anæstesiologiske	  risiko,	  og	  er	  der	  anamnestiske	  og	  
objektive	  informationer	  du	  mangler	  før	  du	  kan	  gøre	  denne	  vurdering?	  

	  
Operationen	  forløber	  ukompliceret	  og	  patienten	  flyttes	  på	  sengeafsnit	  dagen	  efter	  
operationen.	  På	  3.	  dagen	  efter	  operationen	  bliver	  patienten	  pludselig	  utilpas	  med	  
puls	  på	  170	  per	  minut.	  

	  
Spørgsmål	  9.	  	  Hvad	  er	  den	  mest	  sandsynlige	  årsag?	  Angiv	  behandlingen	  af	  
denne	  komplikation.	  	  
	  

	  
På	  5.	  dagen	  bliver	  patienten	  febril	  Tp	  =	  38,4	  målt	  rektalt.	  Patienten	  føler	  sig	  træt,	  
lettere	  forpustet	  i	  hvile,	  har	  stadig	  smerter	  i	  såret	  i	  brystkassen	  og	  derfor	  svært	  ved	  
at	  hoste	  igennem,	  men	  er	  ikke	  yderligere	  påvirket.	  
	  
Spørgsmål	  10.	  Hvilke	  objektive	  og	  parakliniske	  undersøgelser	  vil	  du	  foretage?	  
	  
På	  de	  ordinerede	  undersøgelser	  får	  du	  mistanke	  om	  pneumoni.	  Du	  finder	  ingen	  
andre	  fokale	  tegn	  på	  infektion.	  

	  
Spørgsmål	  11.	  Vil	  du	  behandle	  din	  patient	  med	  antibiotika	  –	  hvis	  ja:	  Hvilket?	  
Begrund	  dit	  valg.	  
	  
Spørgsmål	  12.	  Ved	  udskrivelsen	  skal	  patienten	  informeres	  om	  den	  kardielle	  
rehabilitering.	  Opstil	  et	  rehabiliteringsprogram	  for	  patienten,	  og	  angiv	  hvilke	  
lægemidler	  patienten	  skal	  udskrives	  med.	  	  
	  

	  
Spørgsmål	  13.	  Efterfølgende	  gennemgås	  bl.a.	  denne	  patients	  forløb	  på	  
tværfaglig	  konference	  med	  deltagelse	  af	  bl.a.	  patologisk	  afdeling,	  og	  i	  forbindelse	  
hermed	  demonstreres	  præparater.	  	  
	  

a)	  Beskriv	  kort	  det	  mikroskopiske	  billede	  af	  det	  vulnerable	  plaque	  	  
b)	  Hvad	  er	  komplikationerne	  til	  et	  vulnerabelt	  plaque?	  	  


