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Skriv tydelig.  
Samlet poengsum for hele oppgaven er 100. Merk at poengfordelingen også angir forventet tidsbruk pr. 

oppgave. Det gis inntil 10 poeng til besvarelser som er strukturerte og lesbare. 

 

Oppgave 1  

En 35 år gammel kvinne kommer til ditt kontor. Hun kan ikke gape mer enn 20 mm. 

a) Beskriv hvilke anamnestiske opplysninger du vil spørre om? (10 poeng) 

b) Hvilke undersøkelser vil du foreta? (10 poeng) 

c) Hvilke årsaker kan det være til nedsatt gapehøyde? (15 poeng) 

d) Beskriv behandlingen av ulike typer av nedsatt gapehøyde? (10 poeng) 
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Oppgave 2. 

En dame er henvist fra tannlege til spesialist i oral kirurgi og oral medisin grunnet tørre øyne og 

tørr munn. Tannlegen lurer på om hun har Sjögrens syndrom (SS) og ber om spyttkjertelbiopsi. 

Ingen andre opplysninger følger henvisningen. (20 poeng) 

1. Hvilke opplysninger burde henvisningen ha inneholdt i tillegg og hvorfor? (5 poeng) 

2. Hvilke undersøkelser burde vært rekvirert før spyttkjertelbiopsien? Beskriv utredningsveien 

for SS. (5 poeng) 

3. Hvilke kriterier benytter vi i dag for å vurdere om en pasient har SS? Beskriv alle punktene i 

kriteriene. Hvor mange punkter i kriteriene må være oppfylte og eventuelt hvilke må være 

oppfylte for at pasienten skal kunne klassifiseres som å ha SS? (10 poeng) 

4. Hva er forskjellen på diagnostiske kriterier og klassifikasjonskriterier? (5 poeng) 

 

 

Etter hvert har henviser fremskaffet de opplysninger og prøveresultater som burde fulgt 

henvisningen i første omgang. Pasienten settes følgelig opp til konsultasjon på kirurgen. Ved klinisk 

undersøkelse viser det seg at pasienten har rhagader i munnvikene. Hun forteller at dette er en 

hyppig plage for henne. (15 poeng) 

 

5. Hvordan vil du gå frem for å undersøke årsaken(e) til rhagadene? Hva slags behandling vil du 

anbefale? (5 poeng) 

6. Hva vil du anbefale pasienten i form av tiltak mot munntørrhet? (5 poeng) 

 

 

Etter at pasienten har fått behandling for sine rhagader, blir det tatt en spyttkjertelbiopsi. 

Den viser seg å være positiv. (15 poeng) 

 

7. Hva vil det si at spyttkjertelbiopsien er positiv? (5 poeng) 

8. Hvilken krefttype er hyppigst hos pasienter med SS? Kan du si noe om funn i 

spyttkjertelbiopsien som prediktor for denne krefttilstanden? (5 poeng) 


