Det odontologiske fakultet
Skriftlig eksamen – Ny prøve
Dato: 12.08.2015
Varighet: kl 0900 – 1400
Lesesal DO

Eksamensoppgaver
Ny prøve
10. semester H-10
Langsvarsoppgave:
NB! Vedlegg leveres tilbake med besvarelsen!
Pasienten er en 53 år gammel mann, enslig, skilt.
Han henvender seg til din klinikk for konsultasjon og behandling av tannkjøttet.
Han kommer fordi det er ømt og vondt på høyre siden i overkjeven, og han vil
dessuten ha erstattet en manglende tann i underkjevens front og evt. annen
nødvendig behandling.
Generell Anamnese
Pasienten er uføretrygdet pga ryggplager.
• Vaner: Røykte > 20 sig/dag i mange år – sluttet for 5 år siden,
men røyker av og til
• Går til psykolog – deprimert pga arbeidsuførhet.
• Diabetes Type 2
Medikamenter;
Paralgin forte
Vival v/ behov
Sarotex (tricyclisk antidepressivum)
Minidiab (antidiabeticum)
Spesiell anamnese
• Pusser tenner morgen og kveld. Bruker tanntråd og -stikker av og til.
• Har ikke vært hos tannlegen på 6 år.
• Han har vondt på ”høyre side oppe”. Nest bakerste tann er
bevegelig og øm ved tygging. Har vært slik i et års tid.
• Blør mye fra tannkjøttet ved tannpussing og når han bruker
tannstikker og tanntråd.
Status Presens
• En del plaque – spesielt interdentalt
• Mobilitet: Grad I: 15, Grad II: 14
• Perkusjonsømhet: 14 (++) og 15 (+)
• Noe inflammert gingiva, og BOP generelt – spesielt i mellomrom der det
ikke er kontaktpunkt.
• Har nylig fjernet 31 på egen hånd – fordi den var «så løs»
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Problemstilling
• Gi en beskrivelse av de periodontale forholdene basert på den foreliggende
røntgenstatusen, og angi en periodontal diagnose samt eventuelle
tilleggsdiagnoser
•

Sett opp en periodontal behandlingsplan med målbeskrivelse, og skisser dessuten
øvrig behandlingsbehov med anbefalt behandlingsrekkefølge

•

Kommenter pasientens nåværende hygieneregime.
– Er det behov for endringer? Hvilke og hvorfor?



Foreslå et periodontalt vedlikeholdsregime



Pasienten ønsker å erstatte manglende tann 31 –
• Angi mulige løsninger, samt hvilken løsning du vil anbefale og hvorfor.
-Hvilke refusjonsmuligheter er det fra HELFO i dette kasus?
-Hvilke kriterier må ligge til grunn hvis han skal få refusjon for
erstatning av 31 fra HELFO?

Se vedlegg:
Røntgenstatus + lommedybderegistrering
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NB! Hver av oppgavene skal besvares på eget ark!

Kortsvarsoppgaver:
1. Hvordan defineres den vertikale okklusale ansiktshøyden, og hvordan utvikles den
gjennom livet?

2. Pasientens kosthold kan være avgjørende for kariesaktiviteten.
a) Hvordan utredes kostholdet hos medium-høy kariesaktive pasienter?
b) Hva slags råd bør gis?

3. Tannlegene må forholde seg til 4 sentrale lover i sin yrkesutøvelse. Hvilke er disse?

4. Du har en 79 år gammel noe dement kvinne med kardiovaskulær sykdom som
kommer fra pleiehjemmet over gaten. Du har ikke sett denne pasienten før, men du
får vite av pleier at hun skal ha omfattende tannlegebehandling for å gjenopprette
tyggefunksjonen sin. Hun har noen rotrester, som du skal fjerne, før hun skal
behandles videre.
1. Hvordan ville du planlegge selve behandlingen av denne pasienten ut fra en
farmakologisk synsvinkel?
2. Forklar i detalj hvilke opplysninger du vil innhente om denne pasienten før
behandlingen din starter og hvordan du går frem for å få tak i disse opplysningene.
3. Redegør for hvilke vurderinger og valg av lokalanestesi vil du gjøre før du fjerner
rotrester på denne pasienten.

5. Hva kjennetegner en benign tumor? Nevn navnet på minst tre benigne orale tumores.

6. Hva er hensikten med endodontisk behandling av melketenner?

7. a) Vi stiller fire krav til en god bite-wing undersøkelse. Nevn minst tre.
b) Hvorfor er det viktig å radiologisk lokalisere tenner som ikke har brudt frem i
normal tid?
8. Redegjør for etiologi og beskriv behandlingen av persisterende apikal periodontitt.
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