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Langsvarsoppgave:
NB!!
Vedlegg leveres tilbake med besvarelsen – røntgen (1 ark) og klin.bilder (3 ark)
En 30 år gammel kvinne oppsøker tannlege for en rutinekontroll. Hun er plaget av
munntørrhet etter cellegift- og strålebehandling av plateepitelcarcinom i oral
slimhinnen for ca. 3 år siden. Dessuten forteller hun at hun opplever perioder med
ising.
Anamnesen viser at hun også har epilepsi og pollenallergi. Som følge av dette
bruker hun følgende medikamenter daglig: Prednisolon (5 mg) og Tegretol Retard
(800 mg). Dessuten tar hun Zyrtec etter behov.
Pasienten mener selv at hun har et normalt og sunt kosthold med moderat forbruk
av frukt, og sier at hun drikker for det meste vann til og mellom måltidene. Ved
nærmere kostholdsundersøkelse viser det seg at hun spiser mye frukt til
mellommåltidene og hun har også drukket mye lettbrus i hele tenåringsperioden.
a) Undersøk vedlagte røntgen- og kliniske bilder. Registrer funn og diagnoser
(graderinger inkludert) og oppsummer pasientens hovedproblemer.
b) Hvilke andre undersøkelser ville du foreta? Diskuter betydning av mulige
resultater.
c) Skisser en plan for helsefremmende og forebyggende behandling.
d) Skisser og begrunn en operativ behandlingsplan.
e) Hvordan vil du håndtere denne pasienten mht HELFO?
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NB! Hver av oppgavene skal besvares på eget ark!

1.

Gi en kort oversikt over:
a) Sammensmelting av tenner (definisjoner).
b) Kliniske konsekvenser som en følge av sammensmelting av tenner.

2.

Beskriv hvordan norsk tannhelsetjeneste er finansiert og angi i kronebeløp
(ca antall milliarder, 2014) de forskjellige finansieringsordninger.

3.

Hva heter organet som administrerer tannhelserefusjonene i Norge?

4. Tilfeldig funn i regio 46. Tann 46 er vital. Hvilken er den mest sannsynlige
diagnosen? Begrunn ditt svar.

5.

Når er røntgenundersøkelse nødvendig ved ektopisk frembrudd av
Permanente hjørnetenner i overkjeven?

6. Hvilke faktorer påvirker vertens reaksjon på en kronisk periodontitt?

7. Hvilke komplikasjoner kan man få ved fjerning av visdomstenner i
underkjeven?
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