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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen – Ny prøve 
Dato: 11.02.2015 
 
Varighet: kl 0900 – 1400 
 

 

Eksamensoppgaver 

Ny prøve 

10. semester 

V-10 
 

 

Langsvarsoppgave: 

 
NB! Vedlegg med OPG leveres tilbake med besvarelsen 
 
En mann på 60 år oppsøker deg for behandling. Han opplyser at han for 3 år siden fikk 
fjernet et plateepitelcarcinom på venstre side av tungen, og ble behandlet med kirurgi og 
strålebehandling. 
 
Han bruker 75 mg Albyl E (ASA) daglig fordi han tidligere fikk en blodpropp i forbindelse 
med kreftoperasjonen. 
 
Pasienten fortelle at han gnisser tenner og at fyllingene har lett for å frakturere. 
Han har hatt klikkelyder fra venstre kjeveledd i mange år og har i det siste også hatt 
smerter ved venstre sides kjeveledd. 
 
Han ønsker nå å få fjernet 38 fordi den er smertefull å tygge på. 
 
Dine undersøkelser viser:  
en gapehøyde på 32 mm, 38 er perkusjonsøm, det er ingen reaksjon ved elektrisk 
pulpatesting av 38. 
 
A. Angi ulike kliniske diagnoser/differensialdiagnoser basert på opplysningene over. 

Beskriv mulige patologiske funn på OPG-undersøkelsen. (Ikke beskriv utført 
tannbehandling). 
 

 
B. Vil det være nødvendig med ytterligere radiologisk undersøkelse? 

Begrunn din vurdering. 
 
 
C. Uavhengig av ditt svar på spørsmål B -  

Skriv en henvisning for avansert radiologisk undersøkelse. 
 
 
D. Hvis 38 må fjernes, hvilke forholdsregler må tas? 
 
 
E. Hva er kjeveleddsartritt og kjeveleddsartrose? 

Hvilke ulike typer kjeveleddsartritt kan man ha? 
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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen  - Ny prøve for 10. semester (V-10) 
Dato: 11.02.2015 
 

 
NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 

 
Kortsvarsoppgaver: 
 
1. Hvilke grupper har krav på tannbehandling i følge Lov om tannhelsetjenesten?  
 
 

2. Beskriv behandlingen av en periodontal abscess. 
 
 

3. En 9 år gammel gutt hoppet på trampoline og slo munnen mot kneet søndag kveld. 
Ved undersøkelse på tannklinikken neste morgen finner du at 21 er mobil i vertikal 
retning og har en kronefraktur med et pulpasår < 1 mm. 11 er perkusjonsøm, 
ingen andre kliniske eller røntgenologiske funn. 
 
Angi diagnose, sett opp behandlingsplan for førstehjelp og begrunn ditt valg. 
Angi også prognose for 11 og 21.  

 
 
4. En 70 år gammel mann skal få ekstrahert 36 pga caries. Av anamnestiske opplysninger 

har man at han bruker Albyl E 75 mg pr dag og Xarelto 20 mg tabletter daglig som 
tromboseprofylakse. (Xarelto er et antitrombotisk middel, Rivaroksaban som er en 
faktor Xa hemmer). Hva vil du foreta deg i forbindelse med ekstraksjonen? 

 
 
5. Angi indikasjoner og kontraindikasjoner for revisjonsbehandling av en rotfylt tann.  
 
 
6. Begrunn valget av det ideelle sedasjonsmiddel til en noe overvektig 65 år gammel 

mann som skal ha fjernet en tannrot og er meget engstelig for tannbehandlingen skal 
være smertefull. Han har angina pectoris med anfallsvis opptreden av brystsmerter som 
han sier kan vare opptil 10-15 minutter om gangen.  


