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1 Klinisk og røntgenologisk diagnostikk/Endodontisk mikrobiologi   30 poeng 

En ny pasient, kvinne på 55 år, henvender seg til din klinikk for å få en ny krone på tann 45 og 46. Hun 

har ingen subjektive symptomer. Klinisk ser de koronale plastfyllingene ut til å være tilfredsstillende. 

Du tar et røntgenbilde (se vedlegg 1a) 

a. Beskriv status og angi diagnose(r) på tann 46 og 45 
 

Du rekvirerer journalopplysninger og røntgenbilder fra pasientens tidligere tannlege. I journalen står 

det at per 03.01.2008 henvendte pasienten seg med sterke smerter og hevelse i overgansfolden. På 

røntgenbildet fra 2008 ser tennene slik ut (se vedlegg 1b): 

b. Beskriv status og angi diagnoser på tann 46 og tann 45 i 2008.  

c. Beskriv sannsynlige årsaker til pasientens symptomer på dette tidspunktet. 

d. Beskriv i korte trekk hva den tidligere tannlegen har gjort for å hjelpe pasienten med problemet. 

e. Diskuter resultatet av behandlingsforløpet fra 2008 til 2014. 

f. hva er din behandlingsplan for tann 46 og 45 nå? 

g. Hvilke er de fem morfologiske områder mikrobene (kan) finnes ved etablerte pulpainfeksjoner, og 

hvor tror du mikrobene er etablert i det ovenfornevnte tilfellet; (2008 OG 2014)? 

h. Hva er prognosen for tenner med og uten apikal periodontitt i fyllingsøyeblikket. 

 

2 Klinisk diagnostikk 20 p 

Hvilke pulpale og apikal-periodontale diagnoser forbinder du med disse  

symptomene?  
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Gi flere diagnoser og differensialdiagnoser hvis det er aktuelt og begrunn svarene 

a. Perkusjonsømhet 

b. Kortvarig ising ved inntak av kald drikke/mat 

c. Smerte indusert av sukkerholdig drikke/mat 

d. Spontane, uprovoserte,  sterke smerter  

 

3 Odontogen smerte  25 p 

En 20 år gammel pasient henvender seg på ditt kontor med voldsomme, borrende smerter som utgår 

fra høyre overkjeve. Smertene startet for et par dager siden, da var de mindre intense, siden har det 

bare blitt verre. Pasienten har vanskeligheter med å forklare hvilken tann smertene kommer fra. 

Pasienten tar smertestillende uten effekt, og føler seg slapp. Ved den kliniske undersøkelsen finner 

du et stort kariesangrep i tann 16 

Røntgenundersøkelsen viser et dypt kariesangrep på tann 16., men ingen synlig apikal patologi på 

noen tenner. 

a. Hvilke supplerende undersøkelser ville du foretatt? 

b. Angi diagnose og behandling (er) 

-ved positiv senstest 

-ved negativ senstest 

c. Beskriv typer og funksjon av den intradentale sensoriske innervasjon 

4 Resorpsjoner 25 p 

  En pasient kommer til ditt kontor fordi hun har oppdaget en rødaktig flekk nær gingivalranden 

bucco-mesialt på tann 11. Hun ønsker å bleke den vekk og lurer på om du kan hjelpe henne med det. 

Fra venninner har hun hørt at det kan ise ganske betraktelig når en bleker tenner og hun er redd for 

at det kan skje henne også, da hun i det siste har unngått å spise is fordi det iser i tann 11. Til slutt 

legger hun til at hun er spent på å få vite hvordan denne rødfargen har kommet inn i tannen hennes. 

a) Er det riktig behandling pasienten ønsker og hvilke undersøkelser vil du gjøre for å  

stille diagnosen?. 

 

b) Hva kan årsaken til pasientens problem være? 

 

c) Hvilken behandling kan du foreslå for pasienten? 

 


