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Skriv tydelig.  

 

Oppgave 1 

35p 

En pasient, kvinne på 59 år, kommer til deg på kontoret første dag etter påskeferien med 

smerter i høyre underkjeve. Hun har hatt vondt i hele påsken og har nesten ikke kunnet sove 

pga. dunkende smerter.  Hun føler at hun er blitt hoven på høyre side de siste 2 dagene og hun 

kjenner seg slapp.  

 

a) Hvilke undersøkelser vil du gjøre? 

b) Hvilke (n) diagnose (r) er mest sannsynlig basert på røntgenbildet (Fig.1) og det 

pasienten forteller deg? 

c) Forklar kort hvilken type behandling du vil utføre for å hjelpe pasienten. Forklar 

hvorfor du velger denne behandlingen og nevn kort behandlingsalternativer.  

d) Pasienten sier at det iser så skrekkelig når hun spiser is og når hun er ute i kaldt vær. 

Hun lurer på om isingen blir borte etter at den vonde tannen er behandlet?  Hva er 

sannsynlig diagnose?  

e) Beskriv teorien bak ising i tannhalser 

 

Oppgave 2 

35p 

En pasient, mann på 62 år, blir henvist til endodontist for behandling av tann 36 (Fig.2). 

Pasienten har hatt tyggeømhet i tann 36 i noen mnd. Undersøkelse hos endodontisten viser at 

tann 36 er perkusjonsøm og svakt palpasjonsøm, mens nabotennene er asymptomatiske. Ingen 

hevelse  eller fistel observeres. I følge henvisningen var tennene 36 og 37 rotfylt og behandlet 
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med MK kroner for 10 år siden. Tilleggsrøntgen (ikke vist her) viser ingen apikal patologi på 

tann 35 og 37. Pasienten er frisk og har ingen kjente allergier. Endodontisten velger å foreta  

kirurgisk inngrep på tann 36. Pasienten kalles inn til kontroll 1 år senere. 

 

a) Beskriv  røntgenbildet for tann 36 (Fig. 2). 

b) Forklar kort hvorfor tannen er perkusjonsøm. 

c) Angi diagnose 

d) Hvilken type vev er det mest sannsynlig blir fjernet under operasjonen (Fig.3)? 

Hvordan kan man være sikker på hva dette vevet kan være? 

e) Hva er navnet på det kirurgisk inngrepet som utføres (Fig.3), og beskriv kort 

prosedyren. 

f) Hvilke andre behandlingsalternativer finnes og hvorfor tror du endodontisten valgte 

operasjon? 

g) Beskriv  røntgenbildet for tann 36 på Fig 4. 

h) Gi en kort oversikt over alternative materialer  som kan brukes i behandlingen utført 

på Fig. 4 

i) Beskriv røntgenbildet for tann 36 tatt ett år senere (Fig. 5) 

j) Hvor sannsynlig (i prosent) er det å oppnå et slikt resultat som på Fig 5? 

k) Bør pasienten kalles inn til flere kontroller i fremtiden,  og i tilfelle hvorfor? 

 

Oppgave 3 

30 p 

a) Forklar hva du ser på røntgen som denne tegningen illustrerer (Fig. 6) 

b) Hva er årsaken til at en slik prosess stopper opp? 

c) Vil prognosen bli påvirket ved tilstedeværelse av en fistel med utløp fra lesjonen? 

d) Forklar kort hva årsaken (e) kan være for at prognosen skulle være dårligere eller 

bedre når en fistel presenteres?  

e) Hvilke kliniske og røntgenologiske undersøkelser vil du gjøre for å bekrefte diagnosen 

på denne tannen? 

 


