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Fråga 1
Emma 38 år kommer till dig på kvinnoklinikens mottagning då cytologprov i screeningen
visat lätt skivepitelatypi.
a) Vad vill du fråga Emma om vid besöket med tanke på provsvaret? (2p)

b) Beskriv två handläggningsalternativ i Emmas fall. (2p)

c) Hur ofta och under vilket åldersspann screenas man för cervixcancer i Sverige?
(2p)
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d) WHO har utarbetat kriterier för att man ska starta ett screeningprogram för
en sjukdom. Ange 4 av dessa kriterier. (4p)
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Fråga 2
Maja är tidigare frisk och 20 år gammal. Hon väntar sina första barn, då första
ultraljudet visade dichoriota tvillingar. Hon söker i graviditetsvecka 22 med misstänkta
sammandragningar. Du bestämmer dig för att undersöka livmodertappen med
ultraljud.
a) Beskriv hur man bör utföra ultraljud för bedömning av cervixlängd. (3p)
Bedöm ultraljudsbilderna. (2 p)

Bedömning bild 1
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Bedömning bild 2

Maja är nu i graviditetsvecka 26 och har genomgått en tillväxtkontroll hos barnmorskan.
Du får se dessa bilder från undersökningen. Använd bifogad kurva för bedömningen.
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b) Hur tolkar du blodfödet i a umbilikalis på tvilling 1? (1 p)

c) Hur klassificerar du blodflödet i a umbilicalis hos tvilling 2? (1 p)
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Patienten erhåller Betapred och genomgår frekventa kontroller. Du finner vid senare
kontroll detta blodflöde i a umbilicalis hos tvilling 2.

d) Hur benämner du detta blodflöde? (1p)

e) Vad är skillnaden mellan small for gestational age (SGA) och intrauterin
tillväxthämning (IUGR- Intrauterine Growth Restriction)? (2p)
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Fråga 3
En 67-årig kvinna söker för klåda och sveda i underlivet sedan något år. Du ser följande:

a) Vad är den troligaste diagnosen? (2p)

b)Vilka differentialdiagnoser har du ha i åtanke? (2p)

c) Hur sätter du en säker diagnos? (1p)
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d) Kan det finnas någon annan manifestation någon annanstans på kroppen?
Motivera. (2p)

e) Beskriv hur du behandlar. (2p)

f) Vad finns det mer för behandlingar? (1p)
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Fråga 4
Ebba Larsson, en 20-årig läkarstudent söker på mottagningen på grund av rikliga
menstruationer och preventivmedelsbehov. Ebba hade menarche som 14-åring och har
regelbundna men rikliga menstruationer av typ 7/28-30. Som tur är har hon inte
speciellt mycket mensvärk. De första dagarna behöver hon ha dubbla skydd och det
händer att hon trots detta ”blöder igenom” nattetid. Hon har testat receptfritt Cyklo-F
(tranexamsyra) som hjälper en del men blir dyrt och ger henne dålig mage. Hon är i
övrigt fullt frisk och använder inga övriga mediciner. Såvitt hon vet finns inga sjukdomar
i släkten och ingen har haft blodpropp.
Ebba är sedan några månader tillsammans med Pelle, en kurskompis, och de har använt
kondom. Det fungerar rätt bra men behöver något mer effektivt preventivmedel. Du
finner inget avvikande vid undersökningen och funderar på om inte hormonspiral eller
kombinerade p-piller skulle kunna vara bra metoder för Ebba.
a) Vilken information ger du henne om effekter på hennes blödningar med dessa
metoder? (3p)

Efter din noggranna information känner Ebba att hon gärna vill prova p-piller. Hon tror
inte att hon ska ha några problem att komma ihåg att ta sina piller. Du ordnar ett recept
och Ebba är nöjd.
Härefter träffar du din nästa patient, Sara. Hennes anamnes och historia är närmast helt
identisk med Ebbas med ett undantag – hon är adopterad från Indien och har ingen
kännedom om eventuell ärftlighet.

b) Påverkar detta din handläggning? (1p)

Nummer:

Nu tillbaka till Ebba
Det har nu blivit september. Ebba jobbade under sommaren på medicinmottagningen
på det lokala sjukhuset. Hon hade i slutet av föregående termin läst om koagulation och
tänkte att det skulle vara kul att testa om hon bar på några avvikelser. Hon bad sin
kompis att ta prov för ”trombosutredning”. Svaret visade att hon var heterozygot bärare
av faktor V Leidenmutationen. Hon känner ju till detta och blev så rädd att hon slutade
med sina p-piller. Hon kommer nu för rådgivning.
c) Vad ger du henne för information? (1p)

d) Varför har vi valt att inte screena för dessa mutationer före förskrivning av ppiller? (2p)

När du gett information till Ebba undrar det om det är något mer du kan göra för henne.
Hon berättar då att hon inte fått sin mens än. Den borde ha kommit för tio dagar sedan.
Det har inte gått mer än knappa två veckor sedan hon slutade med sina p-piller och hon
berättar att det hänt att hon missat ett piller vid några tillfällen. Graviditetstestet är
positivt vilket Ebba känt på sig. Hon har redan funderat kring en eventuell abort och är
övertygad om att hon vill avbryta graviditeten, helst så snabbt som möjligt. Din nästa
patient har uteblivit så ni ordnar med detta på en gång. Det blir så åter dags för
preventivmedelsrådgivning.
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e) Hur resonerar du avseende detta i Ebbas fall? Beskriv och motivera!(3p)
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Fråga 5
Lina 19 år kommer till dig på ungdomsmottagningen på grund av tilltagande problem
med ytlig samlagssmärta.
a) Vad vill du fråga Lina för att ytterligare klarlägga problemet? (4p)

Du har fått en klarare bild av situationen och ska undersöka Lina.
b) Vad är viktigt att tänka på vid gynekologisk undersökning av en patient med
samlagssmärta? (2p)

Du summerar anamnes och undersökningsfynd för Lina. Ni kommer tillsammans fram till
en strategi hur problemet ska hanteras. Innan Lina går vill hon passa på att fråga om
hennes lillasyster som är 14 år skulle kunna komma till mottagningen eftersom hon är i
behov av ett preventivmedel. Hon vill dock bara komma om hon kan lita på att deras
föräldrar inte får veta någonting.

c) Hur ställer du dig till detta? Vad säger lagen? Resonera och motivera. (4p)
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Fråga 6
Lisa är 36 år gammal och väntar sitt första barn. Hon kommer i graviditetsvecka 11 till
dig, som arbetar som läkare inom mödrahälsovården. Lisa röker ca 20 cigaretter per dag
och har gjort det sedan hon var 13 år gammal. Hennes BMI vid inskrivningen i tidig
graviditet hos barnmorska var 38. Lisa klagar på smärta i längdryggen och sura
uppstötningar samt illamående. Hon använder regelbundet diklofenak mot smärtan i
ländryggen. Lisa vill bli sjukskriven då hon anser sig inte klara av sitt arbete som
sanerare av toxiska ämnen inom byggbranschen.
a) Utifrån ovanstående anamnes, vilka medicinska riskfaktorer som har
betydelse för hennes graviditet vill du ta upp med henne och varför (kortsvar i
punktform)? (2p)

b) Vilka anamnestiska och statusmässiga fynd är viktiga avseende prognosen för
hennes ryggbesvär i framtiden? (2p)
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c) Hur ställer du dig till sjukskrivning i detta läge och vilka faktorer avseende
hennes arbetsmiljö behöver du ta hänsyn till? (3p)

Lisa önskar diskutera fosterdiagnostik.
d) Vilka fosterdiagnostiska metoder kan vara aktuella för denna patient. (3p)
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Fråga 7
En 56-årig kvinna söker för tilltagande besvär av trängningsinkontinens. Hon får gå upp
och kissa 3-4 gånger på natten.
a) Ange minst 4 orsaker till trängningar och trängningsinkontinens. (4p)

b) Hur vill du utreda henne? (3p)

c) Om du inte hittar någon förklaring, vad finns det för behandlingar att erbjuda?
Vad väljer du? Motivera. (3p)
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Fråga 8
Emma, 32 år, och hennes sambo Per, 34 år, kommer till dig på en planerad
gynmottagning med problematiken ofrivillig barnlöshet. Emma har ett barn på 4 år från
ett tidigare förhållande, men Per har inga barn och har såvitt han vet aldrig
”åstadkommit” en graviditet. Paret berättar att de har försökt att få barn under de
senaste 1,5 åren, där Emma haft tre missfall. Nu är de desperata och har massa frågor
och sätter stor tillit till din hjälp. De har läst en del på nätet och önskar främst IVF så att
de snabbt kan få ett barn. Utifrån denna sparsamma information bedömer du att det rör
sig om habituell abort av sekundär typ.
a) Hur definieras detta? (1p)

Du berättar för Emma och Per om hur du betraktar deras tillstånd. Hon vill genast veta
vad orsaken till hennes tidigare missfall är och när hon kan få IVF.
b) Vilka olika orsaker finns till detta tillstånd? (3p)

c) Hur vill du nu utreda paret? (3p)
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Efter några veckor möter du paret igen på ett återbesök för uppföljning av utredningen.
Det visar sig att mannen har en translokation.
d) Hur förklarar du vad detta är för paret och kan paret få friska barn? (2p)

e) Diskutera om paret kan bli aktuellt för IVF eller om det finns annan
behandling att erbjuda? Vilken information ger du?(1p)
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Fråga 9
Mia Andersson, en frisk 31-årig förstföderska med en okomplicerad graviditet som har
kommit till v 42+1. Hon blev inducerad med en BARD-kateter och därefter gjordes
amniotomi.
Nu är klockan 23.15 och du blir tillkallad till Mias rum för att diskutera progress av
förlossningen. Mia har kvarstående feber på 38,8° trots att hon för 1 timme sedan fått
paracetamol intravenöst. Hon har mycket ont trots att hon andas lustgas och hon vill ha
ett kejsarsnitt NU. Du bedömer CTG som normalt. Du undersöker Mia vaginalt och
finner status enligt partogram nedan, klart fostervatten rinner och du får en fin
acceleration i samband med IU.
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a) Hur bedömer du situationen: hur planerar du för Mia och vilka ordinationer
ger du barnmorskan? (2p)

Klockan är 02.55 och du blir tillkallad till Mias rum igen för att diskutera progressen.
Oxytocindroppet har höjts enligt klinikens PM och enligt barnmorskan har Mia varit
retraherad i två timmar. När du kommer till rummet, ser du följande CTG.

b) Hur skall man klassificera CTG? (Gå genom samtliga parametrar och
sammanfatta som normal, avvikande eller patologisk) Behöver du göra
någonting? (4p)
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En timme senare står huvudet mot bäckenbotten, värkarna är korta och ineffektiva,
fostervattnet mekoniumfärgat. Du lägger en okomplicerad sugklocka. När Mias barn
kommer ut andas det inte, är helt slappt. Hjärtfrekvens 80. Trots att ni torkar av och
stimulerar barnet, piggnar det inte till. Det finns ingen i huset du kan tillkalla och din
bakjour har 30 minuters inställelsetid.
c) Vad gör du nu? Gå igenom ABC i neonatal HLR (beskriv vad du gör och hur
länge). (4p)

När du har ventilerat barnet i fem min börjar det dra egna andetag och röra på sig. Efter
15 minuter kan ni gå in till Mia med en pigg pojke!
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Fråga 10
Du är jour på gyn akuten. Sjuksköterskan hämtar dig för att hon har en 45-årig patient
som ”inte mår bra”. Sköterskan fick hjälpa maken att bära ut kvinnan från bilen,
eftersom hon blev svimfärdig vid ankomst till sjukhuset. Maken berättar att hon för 7
dagar sedan opererade bort livmodern pga blödningsbesvär. I morse vaknade hon av att
hon låg i en blodpöl. Kvinnan har ett blodtryck 95/60, puls på 115, temp 35.5,
andningsfrekvens runt 20. Hon ger adekvat kontakt och uppger att hon egentligen
endast ömmar lite ovan symfysen.
a) Hur bedömer du kvinnans vitalparametrar enligt MEWS och vad blir dina
akuta åtgärda? (4p)

Kvinnans tillstånd stabiliseras någorlunda efter dina första åtgärder. Du får nu tid att
prata med henne, läsa hennes journal och göra fler undersökningar. Kapillärt Hb ligger
på 75 g/l, saturation 94%.
Buken är mjuk och diffust ömmande i nedre delen. När du kommer till den
gynekologiska undersökningen, så ser du att patienten ej längre blöder ifrån slidan men
det sitter en lite koagel i vaginaltoppen. Ultraljud visar en avgränsad förändring i
anslutning till vaginaltoppen på ca 10-15 cm i diameter som har en blandad
ekogenicitet.
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b) Vad kan det vara du ser med ultraljud? (2p)

Provsvaren anländer och du ser ett CRP på >300 mg/l, LPK 24x109/l.
c) Hur tänker du nu? Vad vill du göra? (4p)
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Fråga 11
Stina Larsson, 48 år, söker på mottagningen pga. långdragna blödningar. Hon sökte dig
på kvinnokliniken för några år sedan pga. liknande besvär. Hon har inte fött några barn
och hon hade fram till episoden för tre år sedan haft relativt glesa menstruationer
genom åren, kanske 3-4 gånger per år.
Stina fick sin första mens vid 10 års ålder. Hon har alltid haft en kvinnlig partner och har
därför inte haft något preventivmedelsbehov. Förutom episoden för tre år sedan har
hon varit gynekologiskt besvärsfri och är frisk i övrigt. Hon använder inga mediciner. Hon
har gått på sina cellprovskontroller när hon blivit kallad, men minns inte riktigt när det
senaste provet togs. Hon väger 89 kg och är 158 cm lång. Hon röker inte, men medger
att hon periodvis har haft ett lite väl högt alkoholintag även om det aldrig orsakat henne
sociala problem.
Du går nu vidare med undersökning.
a) Vad gör du? Motivera! (3p)

b) Vad talar för att du behöver vara lite extra uppmärksam med tanke på
en ev. Corpuscancer? (2p)

Inget avvikande framkom i samband med besöket, men Stina behöver hjälp för sina
långdragna menstruationer.
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c) Vilka strategier för behandling kan du tänka dig? (3p)

Efter några veckor får du svar på PAD (endometriebiopsi), som visar ”komplex
hyperplasi utan atypi”.
d) Hur handlägger du detta? (2p)
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Fråga 12
Karin är gravid med sitt första barn i v 37+2. Hon blev inducerad pga ett stigande BT till
150/90 och 3 + proteinuri för 16 timmar sedan. Hon har fått Trandate 200 mg x 3 po och
BT är nu 140/100. Hon har fått 8 doser misoprostol utan att starta upp i förlossning,
men pga tilltagande högt sittande buksmärtor, huvudvärk, sprittiga reflexer och
försämrade lab prover beslutar du att avsluta med ett kejsarsnitt.
Hennes lab värden tagna för 30 minuter sedan visar Hb 90, TPK 90, ASAT 1.50, ALAT 2.3
och LD 5.0 (förhöjt).
Du har diagnostiserat att hon har en HELLP och tillsammans med narkosläkaren planerar
du inför snittet.
a) Vilken anestesimetod förordar du för narkosläkaren? Motivera (2p)

b) Förutom antibiotika pga akut operation, vilka andra läkemedel vill du ge Karin
före op start? (2p)

Du börjar operera, och det är lite lättblödande men går bra att förlösa barnet och stänga
uterus. Uterus känns slapp och står ovan navelplan trots rutinmässig administration av
8,3 mikrogram oxytocin.
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c) Vad gör du? (1p)

Initialt svarar på patienten på din behandling. Vid operationens slut bedöms
blödningsmängden till ca 2000 ml. En arteriell blodgas visar Hb 70, Laktat 1.0.
Koagulationsstatus på postop visar stigande APTT, sjunkande TPK och fibrinogen på 1.5.
Karin är dessutom takykard, 120/min men blodtryck ligger fortsatt ca 130/80 mmHg.
Uterus står ovan navelplan och när barnmorska masserar den så blir den hård men det
tömmer sig ca 300 ml koagler.
d) Hur värderar du Hb svaret? (2p)

e) Vad ordinerar du? (3p)

Läget stabiliseras med denna behandling.

f) Vilka läkemedel skall hon ha första 24 timmarna postpartum, ange tre. (2p)

