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Oppgave 1 
 
a) Beskriv viktige økologiske determinanter for oppvekst og overlevelse av bakterier i 
rotkanalsystemet og skisser kort hvordan det gir seg utslag i floraen vi finner ved ulike former 
av infeksjoner ved apikal periodontitt. 
 
b) Hvilke bakterier har særlig evne til å overleve utenfor tannens overflater? 
 
c) Hva er en lommecyste? Og i motsetning til hva? 
 
 
Oppgave 2 (se vedlagde bilder) 
 
Sykehistorie: Dag Finnstad er en mann på 51 år. Han er ingeniør, bosatt i Tinn kommune og 
ansatt i offshoreindustrien. Arbeidet medfører mange reisedøgn og det er for tiden mye å 
gjøre. Det har derfor blitt et par, tre år siden han fikk tid til å gå til tannlegen, men nå skal han 
være to uker hjemme i forbindelse med påskeferien så han ringer for å få time hos sin 
tannlege på hjemstedet. 
Han ankommer til timen og ønsker vanlig undersøkelse og han ber også tannlegen se på 
”kulen” han har fått i underkjeven. Han er usikker på hvor lenge den har vært der. Han har 
ikke hatt smerter fra området. Den kliniske undersøkelsen viser positiv sensibilitetstest på 43 
og 42. Det er ingen unormal mobilitet av tennene. Hevelsen er hard uten noen fluktuering, og 
strekker seg fra regio 44 til 41. Det er antydning til ekspansjon på lingualsiden. 
 
Utfør en beskrivelse av røntgenfunnene og foreslå en diagnose med differensialdiagnostiske 
vurderinger. 
 
 
Oppgave 3 (se vedlagde bilde) 
 
En 54 år gammel kvinne kommer på årlig kontroll. Hun opplyser om at hun har hatt vondt i 
venstre underkjeve og at det kommer puss opp fra tannkjøttet. 
Ved klinisk undersøkelse legger du merke til en fistel bukkalt på kjevekammen i området 
pasienten har vondt. 
Du bestemmer deg for å utføre en intraoral røntgenundersøkelse av 3. kvadrant. 
 
forts./……….. 
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Utifra vedlagde utskrift av røntgenundersøkelse: 
 
a) Beskriv dine funn og bestem deg for tentativ(e) diagnose(r) R: 
 
b) Hvilke supplerende undersøkelser mener du bør utføres? 
 
c) Beskriv kort de intraorale undersøkelsesteknikker for posisjonsbestemmelse av objekter i 
underkjeven. 
 
 
Oppgave 4 
 
Forekomst av hjerneslag øker med økende alder. 
 
a) Beskriv forskjellige typer slag og hvorfor det er viktig å diagnostisere type så tidlig som 
mulig. 
 
b) Nevn noen av de viktigste risikofaktorer. 
 
c) Hvordan er mortaliteten for hjerneslag første året og hva slags funksjonsevner kan bli 
nedsatt for dem som overlever? 
 
d) Gi eksempler på tiltak for å forhindre forfall i oral helse. 
 
 
Oppgave 5 
 
a) Hva er en resept? 
 
b) Hva sier forskriften (regelverket) om hvilke preparater som kan skrives på samme resept? 
 
c) Hvordan angir du mengde legemiddel ved rekvirering av legemiddel i reseptgruppe A? 
 
d) Flunipam® (flunitrazepam, Actavis) brukes til sedasjon av pasienter med odontologisk 
behandlingsangst. Hvilken ATC gruppe(r) tilhører flunitrazepam? Angi med bokstaver/tall og 
navn. 
 
e) Hva er det maksimale antallet flunitrazepamtabletter du kan forskrive per resept til pasient 
og til kontorbruk? 


