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Oppgave 1 (Vedlagt kliniske bilder – 2 ark) (22 poeng) 

Mann 36 år. Han var ofte syk som barn og fikk gjentatte behandlinger med Doxycyklin 

mikstur og hadde en del karies i melketannsettet. Pasienten har alle tenner fra 7-7 i begge 

kjever bortsett fra 4 premolarer som ble ekstrahert pga. kjeveortopedisk behandling. Han har 

hatt lav kariesforekomst i voksen alder. Pasienten har ingen plager eller symptomer. Han er 

arbeidsledig og har dårlig økonomi. Vedlagte bilder viser deler av tannsettet. 

a) Beskriv alle funn og still diagnose(r) basert på de kliniske bildene. 

b) Pasienten ønsker behandlingsalternativer som inkluderer materialvalg og økonomiske 

vurderinger. 

 

 

Oppgave 2 (vedlagt BW høyre side) (22 poeng) 

Du har fått ett bitewing av 1. og 4. kvadrant av en 32 år gammel pasient. Pasienten kjenner av 

og til ising på høyre side når hun drikker noe kaldt, men har ellers ingen symptomer. 

a) Registrer karies røntgenologisk (graderte registreringer).  

b) Lag en behandlingsplan for den operative behandlingen. Oppgi hvilke materialer som 

skal brukes og hvorfor.  

c) Gitt at du velger å bruke flere seanser på 15 så angi i detalj hva du vil gjøre i hver 

seanse og hvorfor. 

 

 

Oppgave 3 (13 poeng) 

Forklar hvorfor kombinasjonen sukker/stivelse er spesielt uheldig for tennene? 
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Oppgave 4 (15 poeng) 

a) Hva forstår vi med begrepet Årlig Feilrate (Annual Failure Rate - AFR)? 

b) Hva er de hyppigste årsaker til fyllingssvikt? (Angi omtrentlig i prosent hvor stor 

andel av forekomsten av fyllingssvikt som skyldes de forskjellige årsakene) 

c) Hva kan du si om AFR for komposittfyllinger? (Hvor stor er den og de viktigste 

faktorer som innvirker på den?) 

d) Hva er tannlegens utfordringer for å få så lav AFR som mulig i sin egen virksomhet? 

 

 

Oppgave 5 (19 poeng) 

Du har en 60 år gammel pasient som har hatt slag og har svekket evne til å ivareta egen 

munnhygiene. Han får hjelp av hjemmesykepleier morgen og kveld. 

a) Hvilket fluor-regime vil du foreslå for ham? Det forventes at du beskriver produkter 

(ikke nødvendigvis produktnavn), fluorkonsentrasjon i produktene og hvordan og hvor 

ofte produktene skal brukes. 

b) Drøft fordeler og evt. ulemper med produktene. 

 

 

Oppgave 6 (9 poeng) 

Beskriv hvilke faktorer som påvirker det erosive potensialet til mat og drikke. 


