
Eksamen i protetikk og bittfunksjon for 9. semester 

 24. november 2017 
 Kull H-13 
 Samlet poengsum for hele oppgaven er 100 
 Ved hvert delspørsmål angis mulig oppnåelige poeng på den aktuelle oppgaven 
 Det kan trekkes inntil 10 poeng dersom det svares utenfor oppgaven 
 Det er angitt maksimum antall ord i hvert svarfelt 
 Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom tilgjengelige antall ord og forventet 

svarlengde 

OPPGAVE 

 Bilde i oppgavetekst 

 Pasienten er en 65 år gammel mann 
 Han har mistet en del tenner og innser at noen flere nå sannsynligvis går tapt 
 Han ønsker, hvis det er mulig, erstatning for tapte/manglende tenner og ber om råd 

fra deg om hvilke løsninger/muligheter som finnes 

Generell anamnese 

 Sykdommer: 
o Pasienten er stort sett frisk, men er litt overvektig 

 Medikamenter: 
o Bruker kolesterolsenkende medisiner 

Spesiell anamnese 

 Pasienten har ikke vært hos tannlege på 10 år. Han hadde da nettopp avsluttet 
periodontal behandling der en premolar og en molar i 3. kvadrant og en molar i 4. 
kvadrant var blitt ekstrahert grunnet stort festetap 

 Han opplyser dessuten at «en melkejeksel på venstre side i underkjeven ble trukket 
for veldig lenge siden pga tannråte og at tannlegen den gang hadde sagt at det ikke 
var noe anlegg til ny tann under» 

 Allerede for 10 år siden var det planlagt å erstatte de tapte tennene, men pga en 
vanskelig livssituasjon etter samlivsbrudd ble dette utsatt 

 Han sliter med en del bekymringer i en stressende jobb 
 Han har god økonomi  

Status presens 

 Klinisk frisk oral slimhinne 
 Plages en del av smerter fra kjevemuskulaturen 
 Palpasjonsømme m.masseter feste (bilateralt) og m.temporalis utspring (bilateralt) 
 Registrerte lommedybder:   

o 8-10 mm: 18 og 28 
o 4-5 mm: 16, 26 og 33 
o For øvrig ingen patologiske lommer 

 Eksponerte rotfyllinger og mye karies okklusalt 17 og 27 
 En del plaque på molarer, men ellers tilfredsstillende munnhygiene 
 Alle ikke-endodontisk behandlede tenner er vitale 
 Pasienten opplyser at han sluttet å røyke for ca. 20 år siden 



 
Oppgave 1, kasusvurdering (10 p) 

 Still orale diagnoser (punktvis) basert på anamnestiske opplysninger og OPG 
 Noter også funn som er relevante i et protetisk perspektiv 

 
Oppgave2, kasusvurdering (10 p) 

 En systematisk behandlingsplanlegging deles gjerne inn i flere faser. Nevn disse og 
beskriv kort hovedtrekkene ved hver av dem 

Oppgave 3, kasusvurdering (10 p) 

 Hvilke nødvendige forbehandlinger bør i dette tilfellet utføres innen protetisk 
rehabilitering iverksettes? 

 
Oppgave 4, rehabilitering av denne pasienten (10 p) 

 Gi en kortfattet oversikt over behandlingsalternativer for overkjeven 
 Skisser muligheter og begrensninger 

 
Oppgave 5, rehabilitering av denne pasienten (10 p) 

 Beskriv kort (gjerne punktvis) behandlingsgangen dersom fast, tannstøttet protetikk 
velges i overkjeven 

 
Oppgave 6, rehabilitering av denne pasienten (10 p) 

 Gi en kort beskrivelse av behandlingsgangen til og med avtrykkstaking dersom fast, 
implantatstøttet protetikk velges i overkjeven 

 NB! Kirurgiske prosedyrer/teknikker skal ikke beskrives. Se også bort fra valg av 
implantattype 

 
Oppgave 7, rehabilitering av denne pasienten (10 p) 

 Gi en kortfattet oversikt over behandlingsalternativer for underkjeven 
 Skisser muligheter og begrensninger 

 
Oppgave 8, rehabilitering av denne pasienten (10 p) 

 Beskriv kort den kliniske prosedyren (arbeidsgangen) ved fremstilling av en avtakbar 
protetisk konstruksjon 

 Beskriv detaljert hvordan du vil konstruere en avtakbar protese i underkjeven til 
denne pasienten 

 
 



Oppgave 9, TMD (5 p) 

 Hvilken informasjon vil du gi pasienten om ulike årsaker til hans TMD-symptomer? 

 
Oppgave 10, TMD (5 p) 

 Hvilken behandling kan du tilby pasienten? 

Oppgave 11, HELFO (10 p) 

 Har denne pasienten rett til stønad fra Folketrygden til dekning av utgiftene? 
Argumenter for svaret 

 Drøft eventuelle refusjonsforskjeller som følger av ulike behandlingsvalg i dette kasus 

 Det er ikke nødvendig å angi takster eller beløp! 

 


