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Oppgave 1. 
 
En 58 år gammel mann kommer til en ny tannlege. Han har tidligere gått hos en annen 
tannlege og de opplysningene du har er at for ca 2 år siden startet det med å bli litt ømt å 
tygge på venstre side. Tannlegen sliper litt på tann 36 og 37. Deretter bedrer symptomene seg. 
Han kommer nå for vanlig undersøkelse og på tannbilder sees en retinert tann 38, med stor 
oppklaring rundt. Pasienten har ingen smerter eller hevelse. 
Det tas et OPG. 
Av anamnestiske opplysninger går det frem at han har litt høyt blodtrykk som han tar Adalat 
(Kalsiumantagonist) for. Doseringen er 20 mg morgen og kveld. I tillegg tar han Albyl-E 75 
mg daglig. OPG vedlagt 
 

a. Utfør en radiologiske beskrivelse av vedlagte OPG undersøkelse, samt foreslå tentativ 
radiologisk diagnose med eventuelle differensialdiagnoser. 

b. Hvilke supplerende undersøkelser (radiologiske og kliniske) ville du ha foretatt? Gjør 
rede for de radiologiske undersøkelsenes indikasjonsområde. 

c. Legg frem et behandlingsforslag for denne pasienten. 
d. Hvilke mulige komplikasjoner vil du informere pasienten om i forbindelse med en 

kirurgisk behandling? 
 
 
Oppgave 2 
 
Redegjør for salivas betydning for oral helse, generelt og spesielt i forhold til karies og 
erosjoner. 
 
 
Oppgave 3 
 
Hvordan bør vi tilrettelegge tannbehandlingssituasjonen for en geriatrisk pasient med hørsels- 
problemer? 
 
 
Oppgave 4 
 
En 15 år gammel gutt kommer til ditt kontor etter å ha falt på sykkel og slått overkjevens 
front. 
Ved inspeksjon av munnen ser du raskt at han mangler tannen 21.   

a) Hvilken ytterligere informasjon vil du innhente ved den videre undersøkelsen. 

b) Hvilke kliniske forhold er viktige å ta hensyn til dersom behandling ved bruk av 
implantat skal kunne utføres? 

Ved bruk av implantater som retensjon for protetiske konstruksjoner baserer vi oss i dag på 
såkalt osseointegrasjon.  

c) Beskriv hva dette begrepet betyr og gi en kort redegjørelse om hvilke faktor 
som er viktige for at vi skal oppnå osseointegrasjon.  

 


