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NB. Nytt ark til hver oppgave! 

 

Oppgave 1 A  
 
Bonding og Kompositt 
 
Du har en av dine faste pasienter gjennom mange år til kontroll og undersøkelse 
på din tannlegeklinikk. Han har selv ringt og bestilt time. Pasienten på 55 år, som 
er ingeniør av utdannelse, har imidlertid ikke vært hos deg på nesten 4 år da han 
har arbeidet i en annen by i forbindelse med et oppdrag i off-shoreindustrien. 
Han opplyser at han er «frisk og rask som før» og at han har vært til tannlege i 
byen der han arbeidet. Han opplyser videre at han der fikk skiftet ut alle 
gjenværende amalgamfyllinger med kompositt ettersom han oppfattet at tannlegen 
rådet ham til det. Han syntes det var greit og at det så «fint» ut til å begynne med. 
Imidlertid har han opplevd at noen fyllinger iser eller gjør vondt, spesielt når han 
tygger sammen ved spising. Han har også lagt merke til at noen av fyllingene har 
fått brune kanter og lurer på om det er karies. 
Ved den kliniske undersøkelsen samt sammenligning med dine gamle 
røntgenbilder ser du straks at han har fått skiftet alle amalgamfyllingene til 
kompositt i premolarene samt de fire 6’erne. Du ser også klinisk at det er spalte 
(dårlig kontaktpunkt) mellom 25 og 26. På nye Bite-wings ser du også en 
sekundærkaries- lesjon mesialt 26.  
   

1. Beskriv prinsippene (med mekanismer) for bonding til emalje og for bonding 

til dentin. 

  

2. Du må legge en ny MO komposittfylling på tann 26. Gi en kort oversikt over 

ulike typer kompositter og begrunn hvilken type du vil velge.  

 

3. Du har nettopp tatt i bruk en selvetsende bonding med anbefalt selektiv ets 

av emalje. Hva anser du som fordelene ved denne typen bonding? 

 

4. Denne pasienten synes det er «kjipt» med de misfargete fyllingskantene. 

Hva kan være årsaken til misfargingene, og hvilke prinsipper er viktige å 

ivareta under bondingsprosedyrene for å unngå dette. 

 

5. Pasienten (som er ingeniør) plages av isingene når han tygger og lurer på 

hva som er galt med fyllingen. Hva kan årsakene til ising være, spesielt fra 

36 hvor det ligger en MOD kompositt med bare noe kantmisfarging og som 

ikke er spesielt dyp?  
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Oppgave 2 A  NB! NYTT ARK  
 
Skriv utførlig om periodontale abscesser:  
 
Etiologi/ risikofaktorer 
 
Klinisk bilde /Symptomer 
 
Mikrobiologi 
 
Røntgen 
 
Behandling 
 
Prognose 
 
 
Oppgave 2 B  NB! NYTT ARK 
 
Beskriv hovedforskjellene mellom supragingival og subgingival tannsten. 
 
 
Oppgave 3   NB! NYTT ARK 
 

a. Beskriv de lokalanestesimidlene som en tannlege kan foreskrive til bruk på 

pasient i Norge. Angi konsentrasjoner på virkestoffer, generiske navn og 

salgsnavn.  

 

b. Hvordan påvirker lokalanestesimidler neuroner slik at smertefrihet oppnås? 

 

c. Beskriv kort 2 mulige virkningsmekanismer for nsaids (non-steroidal anti-

inflammatory drugs) som kan klassifiseres som ”dual inhibitors”. Angi for 

hver av mekanismene minst et legemiddel som har denne virkningen. 

 

d. Hvilke kliniske effekter har såkalte ”dual inhibitors”? 

 

e. Forklar prinsippet og mekanismene som forklarer hvorfor opioid og et nsaid 

(non-steroidal anti-inflammatory drug) gis samtidig ved smertelindring? 

 
 
Oppgave 4  NB! NYTT ARK 
 
Bildkvalitet 
 
Beskriv (gjerne komplettert med tegninger) minst fire hoved faktorer som har 
betydning for optimal bildekvalitet 

 
 
 


