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Markera det alternativ som du anser korrekt. 
Varje rätt svar ger 1 poäng. 

1. En flicka har reagerat med svullna läppar och generell urtikaria efter intag av ägg. Hur gör 

du med MPR-vaccinationen? 

� Kan ges på BVC 

□ Ska ges på barnmottagningen på sjukhuset 

□ Avvakta tills äggallergin läkt ut 

□ Vaccinet ska inte ges 

2. Ettårig flicka med dålig viktuppgång, akuta obstruktiva episoder, lunginflammation, lös 

avföring, äter allt och gärna. Vilken diagnos misstänker du? 

□ Glutenintolerans 

� Cystisk fibros 

□ Brutons sjukdom 

□ Infektionsutlöst astma med allergiinslag 

3. Vilken anamnestisk uppgift får dig att misstänka abscensepilepsi? 

□ Påtagligt trött efter anfall 

□ Kissar på sig ofta dagtid, men aldrig på natten 

� Sekundlånga återkommande episoder med frånvarande blick 

□ Orolig sömn och mardrömmar 

4. På en 14-årig flicka har skolsköterska uppmätt ett blodtryck på 190/125 mmHg, vid 

omkontroll efter vila är trycket 180/120 mmHg varför hon konsulterar dig som barnjour. Vad 

rekommenderar du? 

� Remittera akut 

□ Omkontroll nästa vecka 

□ Avfärda som felvärde 

□ Sätt in BT-behandling med felodipin 

5. Vad ger genotypen HbSBeta0 för klinisk bild? 

□ Thalassemia major 

□ Thalassemia minor 

� Sicklecellanemi 

□ Hemolytisk anemi 
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6. Vilket hjärtfel är förenligt med kluven 2:a ton? 

□ Pulmonalisstenos 

□ Aortastenos 

� ASD 

□ VSD 

7. Vilken är den vanligaste symptomgivande immunbristen hos barn? 

□ SCID 

□ IgA-brist 

□ Komplementsystemsdefekt 

� Variabel immunbrist 

8. Vad är sant om dermatomyosit hos barn? 

□ En utlösande infektion kan alltid påvisas 

� Har förekomst av autoantikroppar 

□ Påverkar alltid fler än tre leder 

□ Immunhämmande läkemedel har ingen effekt 

9. Vilken behandling är bästa valet vid pyelonefrit med ESBL-bildande E. Coli? 

□ cefotaxim 

□ ceftazidim + aminoglykosid 

� meropenem 

□ cefotaxim + vankomycin 

10. Vilket alternativ är sant avseende PFAPA? 

□ Typisk debutålder för PFAPA är 6-8 år 

� CRP är oftast tydligt förhöjt vid feberepisoderna 

□ Försenad pubertetsstart pga återkommande infektioner, men slutlängden påverkas inte 

□ Kvarstår vanligen till vuxen ålder om inte barnet tonsillektomeras 

11. Vilket symptom är ovanligt vid hjärtsvikt hos barn? 

□ Dålig viktuppgång 

□ Takypné 

� Perifera ödem 

□ Svettningar 

12. MRSA har utvecklat resistens mot penicillinasstabila betalaktamantibiotika. Vilken av 

nedanstående är ej betalaktamantibiotika? 

□ meropenem 

□ cefotaxim 

□ amoxicillin/klavulansyra 

� trimetoprim/sulfametoxazol 
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13. Vilken är diagnosen när röntgen visar retikulogranulära förtätningar, högt stående 

diafragmavalv och luftbronkogram? 

□ PAS 

� IRDS 

□ Pneumoni 

□ Pneumothorax 

14. Hur många procent av grupp A streptokockerna är resistenta mot Kåvepenin i Sverige? 

□ ca 10% 

□ ca 15% 

□ ca 20% 

� 0% 

15. Vad är gränsen för B-glukos vid hypogykemi hos nyfödda fullgångna? 

□ <2,0 mmol/liter 

□ <2,3 mmol/liter 

� <2,6 mmol/liter 

□ <2,9 mmol/liter 

16. Du märker i vårdkontakten med en tonårig patient att denne verkar nedstämd och du 

behöver ta en depressionsanamnes. Vilket av följande påståenden stämmer sämst? 

□ Kärnsymtomen vid depression hos barn och ungdomar är nedstämdhet, irritabilitet och 

anhedoni 

� Att fråga om självmordstankar och -planer ökar risken för att ungdomar skall begå 

självskadehandlingar 

□ Det ingår alltid i en depressionbedömning att fråga om självmordstankar och -planer 

□ I en depressionbedömning skall psykosociala faktorer som hemsituation, missbruk, skola och 

fritid alltid ingå 

17. Vilket av följande läkemedel används inte vid nattenures? 

□ Antikolinergika 

□ Tricykliska antidepressiva 

□ Desmopressin 

� Metenamin 

18. Anna, 14 år kommer till dig pga utebliven pubertet, vilket du kan bekräftar efter 

undersökning. Bland laboratoriesvaren ser du FSH 62 IE/liter, LH 30 IE/liter, känsligt 

östradiol 6 pmol/liter och testosteron 0,1 nmol/liter. Vad indikerar proverna? 

□ Hypogonadotrop hypogonadism 

� Hypergonadotrop hypogonadism 

□ Konstitutionell sen pubertet 

□ Late onset CAH 
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19. Till vilken graviditetsvecka kan apnéer bedömas som primära/omognadsapnéer hos 

prematurfödda barn? 

□ v 28 

□ v 30 

� v 32 

□ v 35 

20. Vilken diagnos screenar man inte för i nyföddhetsscreeningen? 

□ Citrullinemi 

� Central hypothyreos 

□ Fel i nedbrytningen av medellånga fettsyror 

□ Fel i nedbrytningen av isoleucin 

21. Vilken ålder är den normala pubertetsdebuten för flickor? 

� 8-13 år 

□ 9-12 år 

□ 7-14 år 

□ 7-12 år 

22. Vad är patologiskt vid 6 månaders ålder? 

□ Att inte ha pincettgrepp 

□ Att inte kunna sitta utan stöd 

� Att ha bevarad asymmetrisk tonisk nackreflex 

□ Att ha en öppen fontanell 


