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NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 
 
1. Klassifikasjonskriterier for Sjøgrens syndrom 
 

a. Hvilket sett av  klassifikasjonskriterier for Sjøgrens syndrom benytter vi i dag? 
Sett opp hvert kriterium punktvis.  

 
b. Hvilke kriterier må oppfylles?  

 
 
2. Oppgi 3 konkrete eksempler på kjente kariesstudier på mennesker. 

Gi en kort redegjørelse av hovedfunnene i hver av studiene.     
 
 
3. Hva er de to viktigste årsakene til hudproblemer hos tannhelsepersonell? 
 
 
4. Hva er differensialdiagnosen til materialbetinget lichenoid reaksjon? 
 
 
5. Mor ringer tannklinikken med mistanke om at et barn har fått i seg for mye fluor? 
       Hvilke spørsmål stiller du? 
 
 
6. Hvordan vil du diagnostisk skille mellom primær herpes simplex infeksjon og  

 aftøs stomatitt? 
 
 
7. Hva er de mest vanlige orale implikasjoner ved Down syndrom? 
 
 
8. Hvilke faktorer påvirker vertens reaksjon på en kronisk periodontitt? 
 
 
9. Hva ønsker du å oppnå med en depurasjon og rotplanering? 
 
 
10.  Gi kortfattede svar på hvert av følgende spørsmål: 
 
 a. Hva betyr allodyni? 

 b. Hva betyr hyperestesi? 
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c. Hva betyr parestesi? 

d.  Hva er perifer sensibilisering? 

e. Hva er sentral sensibilisering? 

 
 
11. En pasient har vedvarende smerte fra venstre overkjeve. Hun mener det kan 

ha med bihulene å gjøre, men hverken du eller legen finner tegn til sinusitt.  
26 er nylig trukket etter langvarige (ca 2 år) smerter og forsøk på rotbehandling. 
25 og 27 har bare grunne fyllinger, er perkusjonsømme, men reagerer normalt på 
kulde og elektrisk pulpatest. Av og til er det vondt bare å ta på benet rundt tennene i 
området. Det er ikke hevelse, og ikke flere relevante opplysninger å finne i klinisk og 
tann-røntgenologisk undersøkelse. 
Gi en tentativ diagnose og beskriv hvordan den samsvarer med smertebildet. 
Hva vil du spørre pasienten om for å bekrefte eller svekke denne diagnosen? 

 
 
12. Tilfeldig funn ved roten av 36 (OPG er vedlagt oppgaven) 
 

a. Hvilke tileggsundersøkelser med dentalapparat vil du foreta? 

b. Hva gir disse undersøkelsene svar på? 

c. Gi forslag til tentativ diagnose  

 
 
13. a) Hvilken legemiddelgruppe i ATC-systemet tilhører diazepam og buspiron? 

 
b) Hva er den viktigste kliniske forskjellen i effekt mellom diazepam og buspiron? 

 
c) Hva er antatt hovedmekanisme for effekten av buspiron? 

 
d) Largactil (Aventis Pharma) inneholder klorpromazin som er et antipsykotisk 

legemiddel. Gjennomsnittlig biologisk halveringstid er angitt til 30 timer med store 
individuelle variasjoner. Regn ut hvor lang tid det tar før klorpromazin når ”steady-
state” mht plasmakonsentrasjon ved et regime per os (via munnen). 

 
e) Klorpromazin binder seg til mange receptorer i sentralnervesystemet. Hvilke? 

 
f) Forklar utfra klorpromazinets bindingsevne til spesielle receptorer hvorfor 

munntørrhet kan være en bivirkning av dette legemiddelet. 
 
 
14. Når bruker vi stift og konus for kroner til rotfylte tenner, og hvilke prinsipper mener du 

skal følges ved preparering og konstruksjon av dette? 


