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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen 
Dato: 26.05.2004 
Varighet: 0900-1400 
Sted: Lesesal PK III 
 

Eksamensspørsmål 
10. semester 

2 sider      H-99 
 
 
Langsvars-spørsmål: 
 
Pasienten er en 68 år gammel mann. Han forteller at ”tennene er blitt mye dårligere 

siden sist jeg var hos tannlege for et år siden”. Dette opplever han som både 

ubehagelig og skjemmende – se intraorale bilder -  og han ønsker nødvendig 

behandling for å restaurere god tyggefunksjon og estetikk. Pasienten har begrenset 

økonomi, men er villig til å ’betale en del for å bli satt i forsvarlig stand’. 

 
Utdrag av generell anamnese 
Han hadde en ‘by-pass’-operasjon i 1995 og er for tiden under behandling for høyt 

blodtrykk og prostata-cancer. Han bruker et kolesterol-reduserende medikament 

(Zocor), en beta-blokker (Sorbangil) og i tillegg et østrogen-preparat som ledd i 

prostatacancer-behandlingen.  

 
Status presens 
Klinisk og røntgenologisk undersøkelse, som inkluderte OPG og full intraoral 

røntgenstatus, viser 3 retinerte visdomstenner, 3 kronefrakturer i overkjeven og tap av 

noen tenner i tillegg. Det ble diagnostisert kun 2 kariesangrep, men en del fyllinger er 

av dårlig kvalitet. Det ble også registrert marginal periodontitt med bi- og 

trifurkasjonsinvolvment rundt tre molarer (16, 37, 46) og det var synlig plakk i alle 

kvadranter. Han fortalte om et uregelmessig munnhygieneregime, men ingenting 

påfallende når det gjelder spisevaner. Ingen oral-patologiske funn ut over det som 

fremgår av vedlagte røntgen og fotos. 

 

1. Skissér ulike behandlingsforslag og diskuter disse i forhold til økonomi og 

pasientens generelle helse. 

2. Hvilket profylakseregime vil du legge opp til for denne pasienten. Begrunn  

svaret. 

3. Angi mulige årsaker til pasientens reduserte tannhelse. 

 

forts.



 2 

 
Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen for 10. semester 
Dato: 26.05.2004 

 
 
 
Kortsvars-spørsmål: 
 
1. Herpetisk gingivostomatitt hos barn – symptomer og differensialdiagnoser.  
 
2. Rotfraktur i det permanente tannsettet: diskuter den kliniske og røntgenologiske 

undersøkelsen. Beskriv førstehjelpen. 
 
3. Hvilke grupper har krav på gratis tilsyn og behandling etter ”Lov om 

tannhelsetjenesten”? 
 
4. Beskriv subjektive og objektive funn ved alveolitis post extractionem (dry socket) og 

foreslå behandling. 
 
5. Definer abscess, empyem og phlegmone. Hvilke symtomer og funn finner du 

hos en pasient med en abscess i tannbærende kjeve? Hvilken behandling vil du gi? 
 
6. Hvilke hovedkomponenter inngår i et komplett klammersystem? 

Beskriv kort hvilke funksjoner den enkelte del skal ivareta og 
hvilke grunnprinsipper som styrer dimensjonering og materialkvalitet. 

 
7. Beskriv symptomer og tegn ved de ulike TMF diagnosene. 
 
8. a) Gjør rede for prinsippene for lokalisering ved hjelp av røntgenbilder. 
 

b) Hvordan kan du utnytte disse prinsippene når du lokaliserer objekter i kjevene 
med dentalrøntgenapparatet. 

 
9. Pasienten har Lokalisert Juvenil Periodontitt (lokalisert aggressiv periodontitt).  

Bakterieprøve er tatt. Hva venter du å finne? Begrunn svaret. 
Hvilken behandlingsstrategi vil du velge? 

 
10. Nevn to prinsipper som ligger til grunn for periodontal regenerasjonsbehandling. 
 
11. Nevn kort de anbefalte retningslinjene for bruk av fluorid-tabletter.  
 
12. Hvilke kliniske forhold vil du vurdere ved valg av hvite fyllingsmaterialer? 
 

13. Angi momenter du vil vurdere ved akuttbehandling av en pasient med 
symptomatisk apikal periodontitt. 

 
 
 
 
 

 
NB! Langsvarsoppgaven vektlegges like mye som kortsvarsoppgavene tilsammen. 


