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Skriv tydelig.  
 

Oppgave 1. Poeng: 50 

 

Pasienten er en 42 år gammel mann. Han har hatt regelmessig tannpleie bortsett fra de tre siste 

årene grunnet utenlandsopphold. 

 

Pasienten anser seg som frisk, men har en stresset livssituasjon og er nylig diagnostisert med 

hypertensjon. For dette har han fått foreskrevet Adalat Oros 30mg daglig. Han oppgir å ha 

røkt ca. 10 sigaretter daglig siden han var 26 år. 

(Se vedlagt utskrift av Felleskatalogen.) 

 

Han pusser tennene daglig, og bruker tannstikker og tanntråd ved behov. 

 

Etter gjennomført forbehandling er gjenværende lommer > 6mm + BoP registrert på flg. 

tenner: 17, 16, 14, 12, 11, 22, 25, 26, 34 og 46. 

Se registreringsskjema for lommedybder, furkasjoner og mobilitet etter forbehandlingsfasen. 

 

Pas har fått god munnhygiene etter forbehandlingsfasen.  

 

a. Gi en begrunnet diagnose. 

b. Angi mål for behandlingen på kort og lang sikt. 

c. Gi en prognosevurdering på pasient- og tann-nivå. 

d. Beskriv behandlingsplan og begrunn denne. 
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Oppgave 2.  Poeng: 10 

 

Gi en risikovurdering av pasienten fra oppgave 1. Hvilke faktorer bør legges vekt på i 

oppfølgings/vedlikeholdsfasen av denne pasienten og hvor ofte bør pasienten til 

vedlikeholdsbehandling? 

 

Oppgave 3. Poeng: 5 

 

Hvilke spesielle hensyn skal man ta ved behandling av en eldre periodontitt pasient 

(>60 år), som samtidig har flere sykdommer/ tilstander og bruker medikamenter for 

disse? 

 

Oppgave 4. Poeng: 10 

 

Potensielle sammenhenger mellom periodontitt og systemiske sykdommer.  

1) Nevn minst tre forskjellige sykdommer hvor man mener at periodontitt kan være 

en risikoindikator/-faktor.  

2) Virkningsmekanismene for de nevnte assosiasjonene skal beskrives. 

 

Oppgave 5. Poeng: 15 

 

Beskriv kort indikasjoner og kontraindikasjoner for kirurgiske inngrep i forbindelse 

med systematisk periodontal behandling.  

 

Beskriv de prinsipielle forskjellene mellom gingivektomi og lapp-operasjoner (flap), 

indikasjoner og kontraindikasjoner, samt fordelene ved hver av de to teknikkene. 

 
 

 


