
Eksamen i protetikk og bittfunksjon, utsatt prøve 

9. semester (kull H-11),  17. februar 2016 

- Samlet poengsum for hele oppgaven er 100.  

- Ved hvert delspørsmål angis mulig oppnåelige poeng på den aktuelle oppgaven.  

- Det gis inntil 5 poeng til besvarelser som er strukturerte og lesbare. 

 

Oppgave 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pasienten er en 63 år gammel kvinne. 

Hun har allerede mistet en del tenner og innser at noen flere nå sannsynligvis går tapt. 

Hun ønsker erstatning for tapte/manglende tenner både i 1. kvadrant og i underkjevens 

sidesegmenter. 

 

Anamnese: 
Generell: 

Sykdommer: 

 Revmatoid artritt 

 Osteoporose 

 

Medikamenter:  

 Tabl. Fosamax 10mg/ke 

 Tabl. Ibux 600mg – ved behov 

 

Spesiell: 

 Pasienten har gått uregelmessig til tannlege siste 10 år. 

 Vond smak i munnen. Får kommentarer fra andre om dårlig ånde. 

 Traume mot overkjevens front for to år siden. Ingen behandling ble den gang utført. 

 

Status presens 

 

 Normalt friske orale slimhinner. 

 Plages en del av smerter fra kjevemuskulaturen. 

o Palpasjonsømme m.masseter, feste (bilateralt) og m.temporalis, utspring (bilateralt) 

 Ingen periodontale lommer over 4 mm (bortsett fra 46). Tilfredsstillende oral hygiene. 

 Avitale tenner: 16,11, 24, 25, 46 



 Tyggeøm 11. Pas har lenge kjent at tannen har vært litt løs, men har ikke brydd seg noe 

særlig om det før hun nylig bet på en nøtt og dermed fremprovoserte en påtagelig økt 

mobilitet og palpasjonsømhet i området.  

 Under påbegynt endodontisk behandling av tennene 24 og 25 ble det avdekket langsgående 

rotfrakturer i begge og konkludert med at disse tennene måtte anses som tapt . 

 Pasienten opplyser at hun røyker 5-10 sigaretter/dag. 

 

 

Spørsmål 

-Kasusvurdering 

a) Still orale diagnoser basert på anamnestiske opplysninger, utleverte røntgenbilder 

og kliniske bilder!                                                                                                                                (10p) 

b) En systematisk behandlingsplanlegging deles inn i flere faser. Hva bør inngå i den             

systemiske fasen?                                                                                                                               (10p) 

c) Hvilken nødvendig forbehandling vil du anbefale før protetisk rehabilitering hos 

denne pasienten?                                                                                                                                 (6p) 

 

 

-Erstatning av tapte tenner 

d) Etter tanntap i overkjeven ønsker pasienten erstatning i form av en partiell protese. 

Tegn konstruksjonen, begrunn valg av protesekomponenter og angi eventuell 

nødvendig forbehandling av støttetenner.  

OBS!  Denne oppgaven skal tegnes på vedlagte konstruksjonsark (vedlegg 3) og  

beskrives kort (maks. 1 side) på ordinært ark.                                                                              (12p)                                                          

  

e) Ad. overkjeven - Hvilke andre behandlingsalternativer finnes for erstatning av 

manglende tenner hos denne pasienten. Skisser muligheter og begrensninger!                   (10p)                

f) Ad. underkjeven - Hvilke protetiske restaureringer kan du foreslå for pasienten? 

Skisser muligheter og begrensninger!                                                                                               (6p)                                                                                                       

 

 

- Sementering 

g) Tenk deg at pasienten skal ha en fast tannforankret MK-bro. Hvilke alternative 

vannbaserte sementtyper kjenner du til (NB! Ikke produktnavn)?                                             (3p) 

h) Beskriv kort sementeringsprosedyren for den vannbaserte sementypen med 

lengst "klinisk fartstid"!                                                                                                                     (10p)                



-Implantat 

i) Gi en punktvis fremstilling av prosedyren ved avtrykk til et enkelttannsimplantat.              (10p)                

-TMD 

j) Hvilken informasjon vil du gi denne pasienten om årsaken til symptomene?                           (6p) 

k) Hvilken behandling kan du tilby pasienten?                                                                                    (6p) 

 

-Helfo 

l) Har denne pasienten rett til stønad fra Folketrygden til dekning av utgiftene?  

Argumenter for svaret. Det er ikke nødvendig å angi takster eller beløp.                                 (6p) 


