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Les hele oppgavesettet før du begynner å skrive. Prøv å begrense besvarelsen til en side for
hvert underpunkt. Inntil 4 poeng kan gis for god struktur, orden og oversikt. I parentes angis
maksimalt antall poeng som kan oppnås for det enkelte delspørsmål.

Oppgave 1 (48 poeng)
Fig. 1 viser klinisk bilde av overkjevens front til en 3 år gammel jente. Pasienten er ny for deg.
Hun kommer akutt til klinikken sammen med sin mor. De kommer fordi jenta klager over
smerter i overkjevens front. Jenta er svært engstelig og gråter.
1.1 Gi en beskrivelse av funn på vedlagte bilde (Fig 1.) (inntil 6 poeng)
1.2 Diskuter mulige diagnose(r) på bakgrunn av det kliniske bildet (inntil 6 poeng)
1.3 Diskuter tilleggsundersøkelse(r). Begrunn svaret (inntil 3 poeng)
1.4 Beskriv aktuell behandling og begrunn svaret (inntil 11 poeng)

Da jenta var blitt 7 år, kom hun igjen akutt til klinikken. Denne gangen kommer hun pga
smerte i gingiva regio 36. Hun sier selv at det er vondt å spise. Hun var på skolen i går, men
ble sendt hjem da hun følte seg dårlig og hadde vondt i halsen. Du registrerer sår på leppe og
på operkulum 36, litt hoven gingiva rundt frembrytende tenner, og hun har dårlig ånde. Hun
kjennes noe varm, men mor har ikke tatt temperaturen. Venstre submandibulære lymfekjertel
er forstørret og øm. Mor lurer på hvor lenge datteren må være borte fra skolen.
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1.5 Beskriv funn på vedlagte bilder (Fig 2-5) og angi mest sannsynlige diagnose(r). Begrunn
svaret (inntil 9 poeng).
1.6 Angi aktuelle differensialdiagnoser (inntil 2 poeng)
1.7 Diskuter tilleggsundersøkelser (inntil 2 poeng)
1.8 Beskriv aktuell behandling og hvilke råd du vil gi (inntil 7 poeng)
1.9 Er det andre funn som ikke knyttes til den akutte tilstanden, som krever oppfølging?
(inntil 2 poeng)

Oppgave 2 (48 poeng)
En mor med øst-europeisk bakgrunn ringer tannklinikken. Mor forteller at datteren på 5 år har
vondt i tennene. Hun møter til time på tannklinikken noen dager senere med sine to barn; en
sønn på 10 år og en datter på 5 år. Familien kom til Norge for et år siden og har ikke hatt
kontakt med tannlege.
Når 5-åringen gaper ser du at de to fortennene i overkjeven er nedkarierte med en fistelåpning
bukkalt. Klinisk undersøkelse med 2 BW viser dyp dentinkaries i 75 og 85, og oppklaring
interradikulært på tann 85. Barnet samarbeider godt.
Jentas storebror på 10 år møter sammen med lillesøster fordi han falt og slo tennene sine på
skolen tidligere i dag. Han har problemer med å bite sammen etter skaden, og når han smiler
ser du at 11 og 21 interfererer med bittet.
2.1.

Beskriv predileksjonssteder for karies i det primære tannsett (inntil 3 poeng)

2.2.

Sett opp en punktvis behandlingsplan for 5-åringen (inntil 8 poeng)

2.3.

Hvilken behandling velger du for tann 75? Begrunn svaret (inntil 6 poeng)

2.4.

Hvilken behandling velger du for tann 85? Begrunn svaret (inntil 6 poeng)

2.5.

Hvordan inndeles (klassifiseres) tannskader? Gi en kort beskrivelse av hver
skadetype (diagnose) (inntil 8 poeng)
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2.6.

Hvilke undersøkelser er nødvendige for å stille diagnose på 11 og 21? (inntil 6
poeng)

2.7.

Hvilke skadetyper (diagnoser) kan 11 og 21 ha? (inntil 6 poeng)

2.8.

Hvilken informasjon vil du gi til mor og sønn etter utført førstehjelp? (inntil 5
poeng)
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