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Skriv tydelig.  
 

Oppgave 1. Kvinne 46 år 

Poeng: 58 

Pasienten er en 46 år gammel kvinne som henvender seg for behandling.  Hun kommer fordi en 

fortann er løs og vond. Hun har en visdomstann som iser en stund etter at hun har fått noe kaldt eller 

varmt på den.  I det siste synes hun at flere tenner er løse og at tannkjøttet har trukket seg mye 

tilbake, noe som gjør henne bekymret.  

Ved undersøkelse finner du ømhet ved palpasjon over rotspissen på tann 22. Tannen er vond ved 

berøring. Hun har ingen allmennsymptomer.  Tann 18 er hypersensitiv og mobil av 1. grad. Tann 37 

er øm ved påbiting, og litt høy i bittet når hun våkner om morgenen. Hun forteller at hun har gått til 

«rensing» hos en tannpleier hver 3. måned i 10 år.  

Vedlagt finner du lommedybdeskjema, røntgenstatus og fotografier av pasienten. OBS: Fotografier er 

tatt etter hygienefasen.  

Pasienten oppgir å bruke mellomromsbørster og børste tennene sine to ganger om dagen. Hun 

mener hun er svært nøye med renholdet. Likevel finner du noe plakk approximalt i noen mellomrom. 

A. Hvordan vil du praktisk/klinisk instruere henne for å bedre hennes munnhygiene?  

Begrunn svaret kort 

B. Diagnostiser, og foreslå begrunnet behandlingsplan for denne pasienten. 

Begrunn behandlingsvalg og diskuter prognose. 

 

 

 

 

 

 



Det odontologiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

 

Oppgave 2 

Poeng: 14  

 

A. Beskriv hva som menes med en endo-perio lesjon; Definisjon og typer. 

B. Hvordan behandler man en endo-perio lesjon? 

 

 

Oppgave 3 

Poeng: 12 

Nevn kontraindikasjoner for periodontal kirurgi; lokale og generelle. 

 

 

Oppgave 4 

Poeng: 6 

En pasient kommer til deg med en tilstand som vist på bildet under. Han har høyt blodtrykk 

og går på NORVASC for dette. 

 

 

A. Hva er den mest sannsynlige diagnosen? 

B. Hvilke medikamenter/-grupper kan forårsake en slik tilstand? 

C. Hvordan skal man gå fram for å behandle en slik tilstand? Beskriv. 
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