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Skriv tydelig.  
Samlet poengsum for hele oppgaven er 100. Merk at poengfordelingen  

også angir forventet tidsbruk pr. oppgave. 
 

 

Du har en kvinnelig pasient på 80 år med diabetes og kardiovaskulær sykdom på ditt 

velutstyrte tannlegekontor. Pasienten bor på sykehjem som ikke ligger langt unna og har 

oppsøkt ditt kontor alene. Hun fungerer forholdsvis bra på sykehjemmet. Hun sier at hun blir 

fort andpusten når hun selv går opp en etasje, av og til med «hjerteklapp» og litt vondt i 

brystet. Hun skal ha en hel avtakbar protese (helsett) i underkjeven hvor det står en rekke 

rotrester som du skal fjerne.  

Hun husker ikke godt lenger, men klarer å redegjøre nogenlunde for sitt legemiddelbruk. Hun 

får medisiner mot kardiovaskulæresykdom som er en kombinasjon av et diuretikum og en 

kalsium kanalblokker. Hun får i tillegg et nytt legemiddel Pradaxa® (Dabigatraneteksilat) 

som antitrombotisk legemiddel. Hun vet dette fordi hun har med esken. Hun bruker injiserbart 

insulin mot sin diabetes som er noe ustabil. Hun er enormt redd for enhver form for 

tannlegebehandling og du anser at du kan gjennomføre dette med sedasjon (du har alt som du 

trenger tilgjengelig).  

Redegjør detaljert for hvordan du ville undersøke, planlegge og gjennomføre en fullverdig 

akuttbehandling av denne pasienten sett ut fra en farmakologisk synsvinkel (selve den 

kirurgiske behandlingen skal ikke diskuteres her). 

 

Du skal redegjøre for alle trinn i det som er farmakologisk relevant i denne behandlingen 

fra mottak (10 poeng) av pasient, selve behandlingen (60 poeng), til 

behandlingsavslutning, dimittering og postoperativ kontroll (30 poeng) av pasienten. 

Du skal redegjøre i detalj for hvilke relevante pasientundersøkelser du gjør som har 

betydning for dine legemiddelvalg, de legemiddelalternativer som foreligger for hvert 

behandlingstrinn og angi virkningsmekanismene for alle de legemiddelalternativer som 

foreligger for din bruk som tannlege. 


