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Oppgave 1 a  

Kasus med røntgenbilder (35 p) 

Pasienten er en 18 år gammel jente som går regelmessig til tannlege. Hun sier at hun pusser 

tennene to ganger daglig, men bruker ikke tanntråd eller tannstikker. Ved klinisk 

undersøkelse er det lett blødning ved sondering i molar-regionene i over- og underkjeven.  

a) Beskriv funn/diagnoser og registrer karies røntgenologisk (kvalitativt og kvantitativt) 

b) Forklar begrepet reliabilitet i forbindelse med kariesregistrering. 

c) Beskriv indekssystemet som brukes for kariesregistrering i epidemiologiske studier. 

d) Definer begrepene karieserfaring, kariesinsidens, kariesprogresjon og kariesaktivitet. Gi 
en vurdering av denne pasientens karieserfaring og kariesaktivitet 

e) Beskriv kriterier for å bedømme kariesrisiko generelt og vurder om dette er en 
risikopasient  

f) Hvordan vil du behandle pasientens kariessykdom? Sett opp behandlingsmål og begrunn 

behandlingsplanen 

g) Diskuter kort behandlingsalternativer for tennene 17 og 15.  
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Oppgave 1 b  

Kasus med kliniske bilder (21 p) 

Kvinne, 39 år gammel, har erosjoner bukkalt på alle fortennene i overkjeven og på molarer 

okklusalt (se fotos). 

a) Hva er erosjonsskader? 

b) Grader erosjonsskadene du ser på tennene på bildene (de tennene som er markert).  

c) Diskuter behandlingsalternativer for tennene 11 og 21. 

 

Oppgave 2 (24 p) 

a) Angi prinsipper for utredning av munntørre pasienter. 

b) Beskriv hvorfor munntørre pasienter har økt kariesrisiko.  

c) Skisser kariesforebyggende tiltak og behandling av munntørre pasienter. 

 

Oppgave 3 (20 p) 

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?  

 

 

 

Røntgenbilder og kliniske fotos må leveres inn sammen med besvarelsen. 

 


