Det odontologiske fakultet
Skriftlig eksamen
Dato: 29.05.2013
Varighet: kl 0900 – 1400
Lesesal DO

Eksamensoppgaver
10. semester
H-08
Langsvarsoppgave:
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

NB! Langsvarsoppgaven vektlegges like mye som kortsvarsoppgavene til sammen!!
Alle rtg/bilder leveres tilbake med besvarelsen!!

Side 2 av 4

Det odontologiske fakultet
Skriftlig eksamen for 10. semester (H-08)
Dato: 29.05.2013

NB! Hver av oppgavene skal besvares på eget ark!

Kortsvarsoppgaver:
1. Hvordan behandler du en pasient med diskusdisplasering uten reduksjon
(”Closed lock”) i allmenpraksis?

2. Hvilke pasiengrupper har risiko for å utvikle osteonekrose?

3. Lichen planus / lichenoide reaksjoner har ulik etiologi.
Nevn 4 ulike etiologier.

4. Forklar begrepet enzyminduksjon og hvilken betydning det kan ha for
biotransformasjon av toksiske stoffer

5. 21 er replantert og fiksert etter å ha vært oppbevart tørt i ca 1 time.
Pasienten er 9 år. Diskuter prognosen på kort og lang sikt.

6. En 40 år gammel mann presenterer seg med svake smerter de siste par dager fra
regio 13 – 17. Plagene er ikke relatert til spising/drikking eller andre provokasjoner.
Han har intakte tannbuer, men det er store amalgamfyllinger i alle molarer og
komposittfyllinger i alle premolarer. Frontene er uten fyllinger. Generell anamnese gir
ikke fler opplysninger.
I starten av den kliniske undersøkelsen ser du en liten hevelse
(ca 10mm bred, 1-2 mm hevet) bukkalt for 15.
a) Hvilke to diagnoser holder for mest sannsynlig idet du går videre med
undersøkelsen? Begrunn svaret.
b) Hvilke undersøkelser ville du gjøre og hvilke spørsmål ville du stille for å
bekrefte en pulpa-relatert betennelse?

7. Godt samarbeid med pasienten og riktig instilling av hodet til pasienten er viktig for å
oppnå god bildekvalitet på OPG (se vedlagte OPG).
a) Beskriv kort hvordan du ville optimalisert dette bildet?
b) Hordan hadde bildet da forandret seg?
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8. a) Beskriv kort hvilke utviklingstrinn et legemiddel gjennomgår i løpet av sin
funksjonstid.
b) Hvor mange kliniske utprøvingsfaser skal et nytt legemiddel gjennom etter
preklinisk utprøving?
c) Beskriv kort hva som undersøkes for legemiddelet i hver enkelt av disse
utprøvingsfasene.
d) I hvilken av disse fasene deltar allmennpraktiserende tannleger aktivt og
hvorledes gjøres det?

9. Beskriv de tre hovedgruppene av leppe/kjeve/ganespalter.
Hva er allmenntannlegens rolle når det gjelder leppe/kjeve/ganespalte?
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