Det odontologiske fakultet
Skriftlig eksamen
Dato: 25.05.2011
Varighet: kl 0900 – 1400
Sted: Lesesal DO
Sensurdato: 10.06.2011
Utsatt prøve vil bli avholdt i uke 33

Eksamensspørsmål
10. semester
H-06
NB! Begynn på nytt ark for hver oppgave
Langsvars-spørsmål:
Generell anamnese:
Kvinne 40 år. Bruker ingen medisiner.
Spesiell anamnese:
Hun har etter eget utsagn hatt dårlige tenner og har nå problemer med protesene sine.
Hun har ingen smerter. Pasienten oppsøker deg med ønske om nye erstatninger for tapte
tenner i overkjeven og underkjeven. Gjerne noe som sitter fast da protesene er ”løse” slik
de er nå. Det samler seg mat under protesene. Ellers er hun fornøyd med estetikken.
Klinisk undersøkelse:
Tannløs overkjeve. Ingen slimhinnefunn.
Sekundærkaries på følgende tenner: 31, 41, 42.
Tann 33 ble endobehandlet for 5 år siden.
a)

Beskriv kort funn og diagnoser ved hjelp av tilgjengelig informasjon.

b) Gi en beskrivelse av nødvendige prosedyretrinn i behandlingen av denne pasienten
med utgangspunkt i de fem hovedfasene i en strukturert behandlingsplanlegging.

c) Basert på ovennevnte informasjon samt vedlagte kliniske fotos og røntgen, hvilke
alternative behandlinger skal denne pasienten informeres om?

d) Dersom partiell protese skal lages, beskriv konstruksjonsprinsipper i detalj og
arbeidsgang for fremstilling av ny støpt partiell protese i underkjeven for denne
pasienten.

Vedlegg: 2 ark ( klinisk bilde + røntgenbilde)
Klinisk bilde og røntgenbilde leveres tilbake med besvarelsen!!
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Kortsvars-spørsmål:
1. Beskriv og sammenlign det kliniske bildet i gingiva hos en stor-røyker og en person
som ikke røyker. Forklar.

2. 61 er eksartikulert hos en 2 år gammel jente. Tannklinikk oppsøkes 30 minutter
senere. 61 ligger i et glass med melk.
Hva bør gjøres? Hva bør sies til de foresatte?

3. Du får inn en 5-år gammel gutt med tannverk. Han vil ikke sitte i stolen, men du får
tittet litt i munnen når han sitter på foresattes fang. Du konstaterer en nedkariert 54.
Pasienten har vært mye våken siste natt, og foresatte ønsker at du skal ”fikse” dette i
dag. Beskriv kort hvordan du vil presentere de forskjellige behandlingsalternativene
for foreldrene.

4. Hvilke tre hovedfunksjoner har rotfyllingen?
Beskriv hvordan vi best sikrer at hver av dem er ivaretatt.

5. Tegn tverrsnitt av en K-fil, en Hedstøms-fil og en NiTi-fil og symbolene på skaftenden
som angir dem. Hva betyr ISO 055? og taper 04?

6. Hvilke holdepunkter har en for å hevde at karies er en kostbetinget sykdom?

7. ”Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek” er den grunnleggende
forskriften som gir tannleger tillatelse til å rekvirere legemidler til egen praksis og
forordne legemidler til pasienter.
Hvordan lyder den fullstendige teksten i § 2-2. Tannlegers rett til rekvirering?

8. Du ser en hvitlig forandring i slimhinnen nær en amalgamfylling hos en 60 år gammel
pasient. Hvilke biologiske reaksjoner kan forklare en slik reaksjon?

9. Nevn navnet på tre forskjellige okklusalundersøkelser.
Angi minst ett indikasjonsområde for hver av dem og beskriv hvilken
tilleggsinformasjon du vil få av okklusalbildet i forhold til et periapikalt bilde.

10. En pasient har i mange år gått til samme tannlege. Tennene begynner å løsne pga
marginal periodontitt og må ekstraheres. Den videre behandling omfatter et par broer,
og kostnadene beløper seg til ca kr 50 000. Pasienten er sjokkert og mener at
tannlegen må ha forsømt seg. Pasienten ønsker å fremme klagesak og vil samtidig
kreve dekning av utgifter han mener skyldes tannlegens forsømmelse.
Hvilke rettigheter har pasienten til økonomisk støtte?
Hvilke klageinstanser finnes for tannbehandling?
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