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NB!!  Nytt ark til hver oppgave! 
 

Oppgave 1 A – NB! PÅ EGET ARK 

Du blir oppsøkt på ditt tannlegekontor av en av dine faste pasienter, men som nå ikke har 
vært hos deg på noe over tre år. Mannen, som er 55 år, opplyser at han ikke har vært hos 
andre tannleger i mellomtiden, og at han i jobbsammenheng "gikk på en skikkelig smell" 
for 2-3 år siden da han ledet en rørleggerbedrift. Han jobber nå deltid i barnehage, og 
føler at nå må det være mye galt med tennene. Før så var det stort sett bare "sjekk og 
noe tannstein". 
Ved undersøkelse og BW-røntgen nå finner du retrahert gingiva, misfargede tannhals-
områder, 4 bucco-gingivale primærkarieslesjoner og 4 sekundarkariesangrep i molar-
regionen i forbindelse med amalgamfyllinger. Overkjevens fronttenner er oppfliset incisalt 
og har palatinale/incisale slitasjeskader. Han virker noe munntørr, og har noe 
trådtrekkende saliva, men har selv ikke tenkt over det. 
 

1. Hvilke undersøkelser vil du foreta? 

2. Hva kan være mulige årsakssammenhenger ut fra de opplysninger du har og får? 

3. Hvilke råd vil du gi pasienten? 

 
 
Oppgave 1 B - NB! NYTT ARK 
 
Beskriv kortfattet mekanismene for binding (bonding) av komposittmateriale til dentin 
og til emalje. 
 
 
Oppgave 2 A - NB! NYTT ARK 
 
Du har fått en ny pasient som trenger systematisk periodontitt-behandling. 
Beskriv hva du må gjøre før du kan sette opp en behandlingsplan.  
 
Oppgave 2 B - NB! NYTT ARK 
 
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. 
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Oppgave 3 - NB! NYTT ARK 
 
Lokalanestesi er tannlegens mest benyttede smertedempende legemiddel i odontologisk 
praksis.  
 
Benytt både generiske navn og salgsnavn når midlene skal beskrives. 
 

a) Hvilke midler tilsetter man lokalanestesi i Norge for å endre lokalanestesimidlenes 
egenskaper? Benytt deres generiske navn. Hva slag midler er dette? 
 

b) Hvorfor tilsettes disse midlene til lokalanestesien? 
Samtlige hovedårsaker skal angis. 
 

c) Forklar kort hvordan denne effekten oppnås med de forskjellige midlene. 
 

d) Hvilken farmakokinetisk fase nedsettes ved bruk av vasokonstriktor? 
 

e) Et av de benyttede lokalanestesimidlene i Norge har en viss overhyppighet for å 
kunne gi  methemoglobinemi. Hvilket er dette? 
 

f) Angi de 5 lokalanestesimidlene til injeksjon som er mest vanlig at en tannlege kan 
benytte i Norge? Angi minst et eksempel for hver type. Både generiske og 
salgsnavn skal angis.   

 
 
Oppgave 4 - NB! NYTT ARK 
 
Du henter en ny pasient på venteværelset. Beskriv kort  hvilke verbale og non-verbale 
hjelpemidler vi bruker som grunnlag for en en god kommunikasjon.  
 
Sett opp verbale og non-verbale faktorer punktvis og gi korte kommentarer til  hvert punkt.  
 


