
	  

	  

Aspekter	  på	  bra	  svar.	  	  
Detta	  är	  granskarnas	  utgångspunkt	  för	  bedömning	  av	  svaren	  på	  uppgifterna	  i	  det	  skriftliga	  provet	  
för	  specialistexamen	  i	  allmänmedicin	  2013.	  	  
	  
	  
1.	  Ejnar	  3	  år,	  ont	  i	  örat.	  
Hur	  kan	  kontakt/lugn	  skapas	  i	  konsultationen?	  
Pragmatisk	  handläggning:	  möjlig	  öronsjukdom,	  sannolikt	  ej	  annan	  sjukdom.	  
Aspekter	  på	  undersökning/behandling/uppföljning.	  
	  
2.	  Stefan	  38	  år,	  buksmärtor.	  
Aspekter	  på	  den	  akuta	  bedömningen;	  allmänpåverkan;	  smärtpåverkan.	  
Differentialdiagnostiska	  huvudspår:	  uretärsten,	  divertikulit,	  funktionella	  besvär;	  begynnande	  infektion.	  
Aspekter	  på	  handläggning,	  eventuell	  behandling/	  akutremiss.	  
	  
3.	  Åke	  67	  år,	  neurologiska	  symtom.	  
Diskutera	  huvudspår:	  Myastenia	  Gravis,	  annan	  neurologisk	  sjukdom,	  TIA.	  
Tidigare	  utlåtanden/riktad	  anamnes.	  
Neurologstatus.	  
Aspekter	  på	  vidare	  handläggning/uppföljning	  .	  Behov	  av	  neurologkonsult.	  
	  
4.	  Karin	  94	  år,	  ramlar.	  
Uppmärksamma	  fallrisken	  och	  dess	  möjliga	  orsaker.	  
Medicinsk	  bedömning:	  hjärta,	  blodtryck,	  medicinering,	  enkla	  laborationer.	  
Värdera	  anamnes,	  status,	  laborationer,	  medicinering	  och	  resonera	  om	  troliga	  orsaker	  till	  ökad	  fallrisk.	  
Diskussion	  med	  döttrarna.	  
Redogöra	  för	  bedömningen	  och	  föra	  dialog	  om	  föreslagna	  åtgärder	  med	  anhöriga	  innefattande	  
bältesanvändning.	  
Förslag	  på	  uppföljning.	  
	  
5.	  Medelålders	  man	  som	  hjälpt	  ett	  olycksoffer	  med	  möjlig	  blodsmitta.	  
Betydelse	  av	  arten/graden	  av	  blodkontakten.	  Smittorisk/smittvägar	  avseende	  aktuella	  agens.	  
B:s	  blodsmittestatus	  omfattas	  av	  sekretess.	  
Aspekter	  på	  provtagning.	  	  
Konsultation	  av	  smittskyddet	  och	  dess	  ansvar,	  alternativt	  infektionskonsult.	  
Utgå	  från	  att	  A	  önskar	  saklig	  information,	  ej	  i	  första	  hand	  kristerapi.	  
	  
6.	  Astrid	  76	  år,	  blodtrycksbehandling	  mm.	  
Aspekter	  på	  blodtrycksförsämringen	  och	  dess	  terapi	  framöver,	  målsättning.	  
Aspekter	  på	  diabetesbehandlingen,	  livsstil,	  målsättning	  
Rimligt	  avvägd	  utredning.	  
Aspekter	  på	  patientautonomi/compliance/uppföljning.	  
	  
7.	  Alfred	  22	  mån,	  misstänkt	  hälta.	  
Trolig	  diagnos	  coxitis	  simplex;	  kommunicera	  till	  föräldrar.	  
Resonemang	  om	  differentialdiagnoser	  –	  t	  ex	  septisk	  artrit,	  trauma,	  misshandel,	  psykosociala	  påfrestningar.	  
Aspekter	  på	  lab-‐stöd	  –	  lagom	  omfattande.	  
Minus	  för	  akut	  röntgen	  och	  omfattande	  provtagning	  akut.	  
Strategi:	  exspektans	  och	  uppföljning.	  



	  
8.	  Hilkka	  58	  med	  sambo	  Kalevi	  62	  som	  har	  nytillkommen	  synstörning.	  
Reagera	  på	  Kalevis	  larmsymtom	  om	  möjlig	  näthinneavlossning.	  
Aktivt	  ordna	  tid	  hos	  ögonläkare	  samma	  dag	  på	  ett	  smidigt	  sätt.	  
Prioritera	  det	  som	  måste	  handläggas	  idag	  framför	  det	  som	  kan	  vänta.	  
Lyhördhet	  för	  Hilkkas	  synpunkter.	  Inte	  gå	  i	  Borreliafällan.	  
Professionell	  hantering	  av	  tidsnöd.	  
Kritiskt,	  kunnigt	  tänkande	  kring	  blodtryck,	  migrän/TIA,	  mediciner.	  
	  
9.	  Tage	  14	  år	  med	  knuta	  vid	  bröstvårtan.	  
Diagnoser:	  Benign,	  hormonellt	  betingad,	  vävnadshyperplasi	  respektive.	  Mb	  Schlatter.	  
Informativt	  besked	  angående	  dessa	  åldersrelaterade	  tillstånd.	  
Resonemang	  kring	  Tages	  funderingar.	  


