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

også angir forventet tidsbruk pr. oppgave. 
 

 

Mandag morgen kl 8:00 får du en akuttpasient i din klinikk. Han sier han kommer rett fra 

nachspiel etter en meget hyggelig fest på søndag som varte hele natten. Pasienten har tidligere 

vært raskt innom deg som akuttpasient for 3 uker siden innimellom vanlige pasienter hvor du 

ikke hadde tid til noen behandling, men skrev ut en resept på antibiotika til ham for å avhjelpe 

akutt perikoronitt. 

 

Mannlig pasient er en mann på 28 år, ugift, ingen barn, angir på utlevert pasientskjema at han 

ikke har noen sykdommer. Han er meget velkledd, har fast bosted, er veltrent, har normal 

BMI. Ansatt som aksjemegler i firmaet ZeroK4U Ltd. 

 

Han sier at han blør lett etter tanntrekkinger i munnen. Han sier også at han ikke tåler smerter 

godt. Han har vondt i 48 og ønsker innstendig å få denne fjernet etter gjentatte perikoronitter. 

Han virker urolig, oppfører seg rastløst og noe oppstemt. Lukter ikke spesielt mye alkohol. 

 

Du bestemmer deg for å fjerne retinert 48 som ikke kan ekstraheres. Tannen krever et oral 

kirurgisk inngrep. 

 

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.  

 

 
 


