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1 Klinisk og røntgenologisk diagnostikk  35 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 til oppgave 1; 1a) 

a. Beskriv status og angi diagnose(r) på tann 46 og 45 i 2014. 

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

det at den 03.01.2008 henvendte pasienten seg med sterke smerter og hevelse i overgangsfolden 

regio 46. På røntgenbildet fra 2008 ser tennene slik ut (se vedlegg til oppgave 1; 1b): 

 

b. Beskriv status og angi diagnose(r) på tann 46 og tann 45 i 2008. 

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

d. Beskriv, i detaljer, 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 nå? 

g. Hva er prognosen (angitt i prosent) for tenner med og uten apikal periodontitt i fyllingsøyeblikket? 

 

 
2 Endodontisk anatomi  5 poeng 

Beskriv  prinsippene for trepanering og kavumpreparasjon i forbindelse med en rotbehandling. 
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3 Endodontisk mikrobiologi   15 poeng 

a. Hvilke morfologiske områder kan det finnes mikrober i forbindelse med kronisk apikal periodontitt? 

b. Hva vil det si for prognosen hvor mikrobene befinner seg i et gitt kasus? 

c. Beskriv den typiske patogene mikrobielle flora (typer/arter) ved: 

1. Primær apikal periodontitt (primærinfeksjon) 
2. Sekundær/persisterende apikal periodontitt 
3. Extraradikulær infeksjon 

 

d. Forklar formålet med aseptisk teknikk under endodontisk behandling, og beskriv metoder for å 

oppnå dette. 

 

4 Odontogene smerter 25 poeng 

En 31-årig mann kommer til din klinikk. Han har ikke vært hos tannlegen på 10 år, og klager nå 

på ”sterke tannsmerter” på høyre side.  Det er spesielt vondt når han drikker noe varmt. Han har tatt 

smertestillende uten effekt og føler seg sjaber. Ved den kliniske undersøkelsen ser du at tann 16 har 

et stort kariesangrep, og ved den røntgenologiske undersøkelsen ser du at denne har en tett relasjon 

til pulpa.  Du ser ingen apikale lesjoner røntgenologisk. 

 

a. Hvilke hovedtyper av smertefibre finnes i pulpa-dentin organet, hvor er de lokalisert og, hvordan 

fungerer de? 

b. Hvilke spørsmål er viktige for å utrede pasientens smertebilde? 

c.  Hvilke diagnostiske virkemidler har du for å hjelpe deg med smerteutredningen?  

d. Du foretar en sensibilitetstest på tann 26 som er positiv; Hva er sannsynlig diagnose?  

e. Du foretar en sensibilitetstest på tann 26 som er negativ; hva er sannsynlig diagnose? 

f. Beskriv i korte trekk hvordan du vil hjelpe pasienten ved positiv sens test. 

g. Beskriv i korte trekk hvordan du vil hjelpe pasienten ved negativ sens test. 
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5 Resorpsjoner 20 poeng 

En 35 år gammel mann kommer til deg for å få hjelp for kraftige smerter han har kjent i overkjeve 

front de siste dagene. Han har for flere år siden vært utsatt for et slag mot dette stedet, men ikke 

søkt tannlege for det, da han ikke hadde annet enn sår på overleppen som tilhelet greit. 

a) Du tar et rtg.bilde av 11 & 21 (se vedlegg til oppgave 5). Hvilke kliniske/røntgenologiske 

undersøkelser vil du gjøre videre på tann 11 & 21 og hvorfor? 

b) Hvilken/hvilke diagnoser stiller du for de to tennene og hva vil du si om prognosen for disse? 

c) Pasienten ønsker at du skal gjøre en behandling som sikrer ham smertefrihet i tennene og gjør at 

han kan bevare disse. Hvilken behandling vil du foreslå for pasienten? Er det noen spesielle hensyn 

du vil ta i en av disse tenner? 

 

 


