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Kari Normann er en ung dame på 29 år. Hun har bestilt time hos deg for hun ønsker å 
ordne tennene sine. Hun forteller at hun ikke har vært hos tannlege siden hun sluttet 
hos skoletannlegen. Hun er frisk og bruker ingen medisiner. Hun røyker ti sigaretter 
om dagen. Hun pusser tenner morgen og kveld, men bruker ikke tanntråd eller 
tannstikker. Når du skal undersøke tennene hennes oppdager du at hun brekker seg. 
Dette har vært et problem for henne i mange år og er en av grunnene til at hun ikke 
har oppsøkt tannlege.  
 
 
Spørsmål 1: 

 a) Hvilke stimuli kan utløse en brekningsreaksjon hos pasient ved 
 undersøkelse/behandling?  

b) Hva kan tannlegen gjøre for å takle problemet i vanlig praksis? 
 
 
Spørsmål 2: 

 Hvordan kan man redusere stråledosen til pasienten ved en intraoral 
røntgenundersøkelse? 

 
 
Spørsmål 3: 

 Hvilke karbohydrater er substrat for ektracellulære polysakkarid dannelse i 
mutans streptokokker? Hvilken rolle kan ektracellulære polysakkarider spille 
i klinisk sammenheng? 

 
 
Spørsmål 4: 

Pasienten din, som har høy kariesaktivitet klager over at han er tørr i munnen. 
-Hvilke kariestester er det aktuelt å utføre på denne pasienten, og 
hvordan  vil du utføre disse? 

 
 
Spørsmål 5: 

Gi en oversikt over forskjellige måter en kan gi fluorider til pasienter. 
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Spørsmål 6: 

 Den buccale kuspen på 15 er brukket til gingivalkanten. Tannen har fra tidligere  
vært fylt med amalgam MOD. Du vurderer det slik at tannen er tjent med 
fullkronebehandling: 
a) hvilken kronetype er aktuell? 
b) hva gjøres for å oppnå best mulig retensjon? 
c) hvilken kronetype kan være mest substansbesparende: fullgull eller MK-krone? 

 

 

Spørsmål 7: 

 Hva forstår du med en krones ”indre presisjon”? 
Nevn noen prepareringsfaktorer som påvirker kronens indre presisjon. 

 
 

Spørsmål 8: 

 Hvorfor skal et gummielastisk avtrykk fjernes med en rask, bestemt bevegelse?  
 
 
Spørsmål 9: 

 I farmakokinetikken brukes en parameter som kalles tilsynelatende distribusjonsvolum og 
angis med utrykket Vd (volume of distribution). 

 
a)   Forklar hvordan man utleder denne parameteren ved å angi formelen og 

forklare hvilke elementer denne formelen inneholder. 
 

b)   For et legemiddel X er Vd beregnet til ca. 3 l. 
For legemiddel Y er Vd beregnet til 8000 l. 
Hvor befinner henholdsvis legemiddel X og Y seg i kroppen? 
Begrunn kort svaret. 


