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Oppgave 1 
 
A 
Behandling av marginal periodontitt deles som regel inn i tre faser. 
Beskriv fase 1. Hva er målet med denne fasen? 
 
B. 
Enkelte forhold i den generelle anamnesen kan påvirke utviklingen av periodontitt. 
Nevn 3 viktige faktorer som kan påvirke utviklingen av periodontitt og på hvilken 
måte. 
 
 
Oppgave 2 
Begynn på nytt ark 
 
A 
En ny pasient oppsøker deg pga. akutte smerter. På vei inn av døra, sier han: 
 ”Jeg hater tannleger! Hvis jeg ikke hadde så vondt, ville jeg aldri ha kommet hit.” 
Hvordan vil du respondere på dette? Gi noen eksempler på gode og dårlige svar. 
 
B 
Hvilke generelle faktorer i din måte å kommunisere på vil være viktige for at denne 
pasienten skal være fornøyd med deg når behandlingen er ferdig? 
Gi korte begrunnelser. 
 
 
Oppgave 3 
Begynn på nytt ark 
 
Under journalopptak skal du bedømme pasientens kariesaktivitet. Hvordan gjør du 
det og hvilken hensikt har det? Videre gjør du en kvalitativ kariesregistrering. 
Nevn et eksempel på en slik registrering og beskriv fordelene med et slikt system. 
 
 
Oppgave 4 
Begynn på nytt ark. 
 
NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs eller ikke-steroide antiinflammatoriske 
legemidler) brukes til å lindre smerte og hevelse i odontologisk praksis 
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a) Hva menes med en ”dual inhibitor” når det gjelder NSAID (ikke-steroide 

antiinflammatoriske legemidler)?  
 
b) Beskriv hvordan en ”singel inhibitor” og en ”dual inhibitor” kan tenkes å virke 

på smerte og hevelse ved bruk i klinikken. 
 
Lokalanestesi benyttes mye i odontologisk praksis til regional anestesi og til 
infiltrasjonsanestesi. Tre (3) av disse lokalanestesimidlene som selges i Norge 
inneholder midler som forlenger virketiden. 
 
c)  Hva heter disse 3 lokalanestesimidlene til odontologisk bruk? Angi både 

fullstendig salgsnavn og alle generiske navn når midlene skal angis. 
 
d)  Forklar hvordan forlenget virketid oppnås med de forskjellige midlene. 
 
e)  Hvilken farmakokinetisk fase endres ved tilsetting av disse midlene som 

forlenger virketiden? 
 


