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

også angir forventet tidsbruk pr. oppgave. 
 

 

Oppgave 1. Poeng: 50 

 

Pasienten er en 60 år gammel mann. Han merker nå at flere tenner er «løse» og at han har fått 

større mellomrom mellom incisivene i overkjeven. Han bestiller time for en undersøkelse og 

eventuell behandling. 

 

Ved generell anamnese kommer det frem at han har hatt uregulert diabetes type 1 i flere år. 

Hans diabetes er vanskelig å regulere. Han bruker insulin injeksjon. Pasienten er forøvrig 

frisk, bruker ikke andre medisiner og har ingen allergier. I generell anamnese oppgir han ikke 

å ha noe generelt ubehag og føler seg frisk. I spesiell anamnese oppgir han å ha tidvis lokale 

smerter og konstant ubehag regio 16, og at tann 26 var «svært vond» i en dag eller to for noen 

måneder siden, men at «det gikk over» etter et par dager. Han har tidvis, dog ikke konstant, 

vært øm i 26 ved tygging  siden den gang. 

 

Han opplyser at han pusser tennene daglig, men at han har sjelden bruker noe interdentalt. 

 

Ved klinisk undersøkelse registreres synlig plakk og tannstein, samt generell blødning ved lett 

sondering.  

I tillegg registreres følgende furkasjoner og mobilitet: 

Furkasjon grad I: Tann 16m, 28md, 36 l,  

Furkasjon grad II: Tann 17dbm,26mbd, 28b 

Furkasjon grad III: 16 db, 46 

 

Mobilitet grad I: Tann 16, 25  

Mobilitet grad II: Tann 26, 28, 31,41 

 

Se røntgenstatus, kliniske bilder, registreringsskjema for lommedybder, furkasjoner og 

mobilitet. (Vær obs på at siden dette er første konsultasjon med pasienten, er kun 

lommedybder registrert for relevante akutte problemstillinger; 16 og 26 som plager 

pasienten). Nøyaktige lommedybderegistreringer vil bli tatt opp etter en hygienefase, før 

behandlingsplanen legges og skal derfor ikke gjøres eller vurderes i denne oppgaven. 
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Buccalt for tann 16 observeres en fluktuerende hevelse (ikke tydelig på det kliniske bildet) og 

ved sondering av den buccale furkasjonen (grad III) kommer det opp pussholdig blod og en 

dyp lomme registreres her (16b = 10mm). Elektrisk pulpatest viser vitalitet i normalområdet 

 

Pasienten forteller i tillegg at 26 «var kjempevond» for 2 måneder siden, men at det «gikk 

over». Tannen virker imidlertid høy å tygge på om morgenen og er tidvis øm ved tygging som 

tidligere oppgitt under spesiell anamneseopptak. Han bruker av og til 500mg Paracet + 400 

mg IBUX om natten når ubehaget blir slik at han ikke får sove. 

Pulpatesten (elektrisk) er negativ. En smal lomme registreres til 12 mm dp på 26. 

(Se vedlagt registreringsskjema, nevnt ovenfor) 

 

 

a. Dette er første møtet med pasienten. Beskriv utførlig gangen i forbehandlingsfasen av 

denne spesielle pasienten frem til behandlingsplan skal legges. Kort begrunnede 

diagnoser og behandling av 16 og 26 angis. (Det skal ikke legges behandlingsplan for 

den systematiske periodontale behandlingen). 

 

b. Diskuter om det er indisert med antibiotika i akuttbehandlingen av denne spesielle 

pasienten, og i så fall hvilke(t) antibiotika(um) bør foreskrives.  

Hva er de mest opplagte differensialdiagnoser ved kliniske tegn på de to ovenfor 

nevnte tilstander og hvordan har du gått frem for å skille disse diagnosene? 

 

c. Diskuter hvilke tentative periodontale diagnoser vi kan sette på tannsettet i sin helhet 

 

 

Oppgave 2. Poeng: 28 

 

a. Den ovenfor nevnte pasient (oppgave 1) er ferdigbehandlet periodontalt, og hadde fått 

utmerket munnhygiene før behandlingen ble gjennomført. Han kommer til en 3 

måneders kontroll (vedlikeholdsfasen). Hvordan går du frem?  

 

b. Hvis behandlingen ikke har vært vellykket, hva kan grunnen være og hvilke tiltak bør 

iverksettes? 

 

 

Oppgave 3. Poeng: 11 

 

Beskriv risikofaktorer og forholdsregler ved behandling av en pasient med diabetes. 

 

 

Oppgave 4. Poeng: 11 

 

 Hvilke faktorer kan innvirke på lommedybdemålinger og hvorfor? 

 
 


