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Oppgave 1
Til pasienter har tannleger rett til å rekvirere nødvendige legemidler i forbindelse med
tannbehandling og forebygging og behandling av sykdom i munnhule eller tilgrensende vev.
Du har en pasient som du ønsker å gi sedasjon under behandlingen og smertestillende
behandling med legemidler som pasienten tar selv etterpå.
a. Hvilke legemidler i reseptgruppe A og B, kan rekvireres i dosert form til oral og rektal
bruk til pasienter for slike behandlinger? ATC gruppe (hvis angitt) og
mengdebegrensing for hvert preparat skal også angis.
b. Hvilke legemidler i reseptgruppe A og B, kan rekvireres i dosert form til oral og rektal
bruk til kontoret for slik behandling? ATC gruppe (hvis angitt) og mengdebegrensing
for hvert preparat skal også angis.
c. Navngi med generiske navn de 3 viktigste sedasjonsmidler vi bruker i Norge til barn
og voksne og gi en kortfattet sammenligning av de viktigste farmakologiske
egenskapene til disse 3 sedasjonsmidlene.

NB! Hver oppgave besvares på nytt ark!

Oppgave 2
En 57-år gammel kvinne med plateepitelkarsinom på høyre tungerand skal ha fullbestråling,
dvs 70 Gy, mot munnhule.
a. Hvorfor er det viktig med odontologisk screening før stråleoppstart?
b. Nevn punktvis akutte og kroniske orale bivirkninger ved slik bestråling.
c. Nevn punktvis hva tannlegen skal vurdere/behandle før stråleoppstart der
tenner/kjever er med i feltet.
d. Nevn punktvis hva tannlegen bør følge opp/eventuelle mål hos disse pasientene ved
hver recall etter endt strålebehandling.
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NB! Hver oppgave besvares på nytt ark!

Oppgave 3 (se vedlagte røntgenbilder)
En 35 år gammel kvinne, opprinnelig fra Sudan, oppsøker kjeveortoped for vurdering og evt.
behandling av sitt overbitt. Kjeveortopeden utfører en OPG undersøkelse for oversikt. Det
oppdages da forandringer flere steder, og det suppleres med intraorale bilder. Samtlige tenner
er vitale.
a. Lag en radiologisk beskrivelse av aktuelle funn, og gi et forslag til tentativ radiologisk
diagnose(R:)
b. Kunne det her vært aktuelt med supplerende røntgenundersøkelse(r)? Hvilke(n), hvor,
og hvorfor?
c. Har pasientens tannstilling påvirket kvaliteten på dette OPG? Forklar evt. hvorfor.

NB! Hver oppgave besvares på nytt ark!

Oppgave 4
Vi snakker ofte om prognosen etter endodontisk behandling.
a.

Hva forstår du med ”den endodontiske prognosen”?
Nevn minst to faktorer av særlig betydning for den endodontiske prognosen og
diskuter gjerne.

b.

Hva forstår du med ”tannens prognose”?
Nevn minst to faktorer av særlig betydning for tannens prognose etter rotbehandling
og diskuter gjerne.

Se neste side for oppgave 5
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NB! Hver oppgave besvares på nytt ark!

Oppgave 5 (se vedlagte kliniske bilder)
Svar på følgende spørsmål for hvert av de tre kasus:
a. Hvilke avvik i bitt og tannstilling ser du?
b. Foreligger det behov for kjeveortopedisk behandling (lite/klart/stort)?
c. Gi et kort forslag til behandlingsmål og behandlingsplan. (for eksempel: redusere
overbitt; oppheve invertering osv. Ekstraksjon eller ikke; innledende
funksjonskjeveortopedisk behandling/ plate/fast apparatur osv)
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