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Ida, 16 år
Fråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp



Dokument



Dokument

1

1

Dra och släpp

2

1

Flervalsfråga

3

1

Flervalsfråga

4

1.5

5

1

Flervalsfråga

6

1

Flervalsfråga

7

1

Flervalsfråga

8

2

Essä

Matchning

Fuad, 58 år
Fråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp
Dokument


9

2

Essä

10

1

Flervalsfråga

11

1

Flervalsfråga

12

1

Flervalsfråga

13

1

Flervalsfråga

14

1

Flervalsfråga
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15

1

Flervalsfråga

16

1

Flervalsfråga

17

1

Flervalsfråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp

Nadja, 12 år
Fråga

Dokument


18

2

Essä

19

1

Flervalsfråga

20

1

Flervalsfråga

21

1

Flervalsfråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp

Irina, 38 år
Fråga

Dokument


22

1

Flervalsfråga

23

1

Flervalsfråga

24

1

Flervalsfråga

25

1

Flervalsfråga

26

1

Flervalsfråga

27

1

Matchning

28

1

Flervalsfråga

29

1

Flervalsfråga
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Marco, 5 år
Fråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp
Dokument


30

1

Flervalsfråga

31

1

Flervalsfråga

32

1

Flervalsfråga

33

1

Flervalsfråga

34

1

Flervalsfråga

35

1

Flervalsfråga

36

1

Flervalsfråga

37

1

Flervalsfråga

38

1

Flervalsfråga

39

1

Flervalsfråga

40

1

Flervalsfråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp

Isabelle, 12 år
Fråga

Dokument


41

1.5

Essä

42

1

Flervalsfråga

43

1

Flervalsfråga

44

1

Flervalsfråga
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Petter, 67 år
Fråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp
Dokument


45

1

Flervalsfråga

46

1

Flervalsfråga

47

1.5

48

1

Flervalsfråga

49

1

Flervalsfråga

50

2

Essä

51

1

Flervalsfråga

52

1

Flervalsfråga

53

1

Flervalsfråga

54

1

Essä

Essä

Moa, 21 år
Fråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp
Dokument


55

1

Flervalsfråga

56

1

Flervalsfråga

57

1

Flervalsfråga

58

1

Flervalsfråga

59

1

Flervalsfråga

1

Flervalsfråga
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60
61

1

Flervalsfråga

Totalpoäng

Uppgiftstyp

Vetenskaplig artikel
Fråga

Dokument


62

1

Flervalsfråga

63

1

Dra och släpp

64

1

Dra och släpp

65

1

Flervalsfråga

66

1

Flervalsfråga
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Del 1
- En marsdag på kliniken

Information
För godkänt krävs 73 % av totalpoängen för sammanlagd poäng del 1 och 2.
Därutöver krävs lägst 50% av poängen av målen för tandläkarexamen.

I första delen av provet kan du gå fram och tillbaka mellan frågor.
Denna del handlar om flera patientfall och kliniska och generella situationer som du som
allmäntandläkare kan ställas inför.
Max poäng på denna del: 71,5 poäng
Poängräkning:
Frågor där man ska välja ett rätt alternativ (endast ett val per fråga) tilldelas poäng för rätt
svar, inga minuspoäng för fel svar. Totalpoäng står i anslutning till frågan
Dra-och-Släpp (flera val som ska rangordnas i en särskild ordning) tilldelas poäng för rätt
svar, inga minuspoäng för fel svar. Totalpoäng står i anslutning till frågan
Essäfråga tilldelas varierande poäng. Totalpoäng står i anslutning till frågan
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Ida, 16 år
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1 Ida 16 år kommer till kliniken för en undersökning.
I vilken ordning bör de olika undersökningsåtgärderna utföras?
Placera åtgärderna i rätt ordning (först/överst=1 och sist/underst=4):

Totalpoäng: 1

8/82

TDL 2203 Del 1

2 Ett annat moment som utförs vid undersökningen på Ida är kariessondering. Du har tillgång till
spegel, undersökningssond och ficksond. Vid inspektion ser du att Ida har plack på tänderna.
Hur genomförs lämpligen den kliniska undersökningen för att upptäcka karies på Ida?
Välj ett alternativ:
Hela bettet putsas för att avlägsna plack före sondering av samtliga tandytor med både
vass sond och ficksond
Samtliga ytor rengörs med ultraljud och sedan utförs sondering med ficksonden för att
upptäcka ojämnheter i emaljen
Alla åtkomliga tandytor sandblästras och sonderas med ett hårt tryck för att känna om
emaljytan har en annan textur
Åtkomliga tandytor rengörs med sidan av sonden och luftblästras innan emaljytan
undersöks försiktigt med sonden

Totalpoäng: 1
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3 Du tittar i journalen och ser att det finns ett par bitewingröntgenbilder från senaste undersökningen
för ungefär ett år sedan.
Vilka röntgenbilder är rimliga att ta vid dagens besök?
Använd de befintliga bilderna för att göra bedömningen.
Välj ett alternativ:
Inga nya röntgenbilder behövs idag då det bara är ett år sedan senaste bilderna
Likadana röntgenbilder behöver tas vid dagens besök för att kunna jämföra dem
Premolar- och molarbitewing behöver tas nu för att få med alla approximalrum
Fyra bitewingbilder samt apikalbilder för kontroll av alla tandrötter behövs idag

Totalpoäng: 1
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4
Hade Ida några kariesangrepp vid senaste undersökningen?
Registrera rätt fynd för respektive tandyta:
Kariesfri

Initialkaries

Manifest karies

Sekundärkaries

16m
25d
37m
35d
45m
47o

Totalpoäng: 1.5
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5
Vilken är den säkraste indikatorn för kariesrisken hos en tonåring?
Välj ett alternativ:
Småäter ofta
Stor plackmängd
Antal fyllningar
Många initialkariesangrepp

Totalpoäng: 1
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6 Efter granskning av de befintliga röntgenbilderna och när du gjort den kliniska undersökningen
frågar du Ida mer om hennes munhygien och kostvanor.
Du får veta att hon ofta slarvar med tandborstningen. På morgonen är hon sen och hinner inte
borsta innan hon ska gå till skolan och på kvällen somnar hon nästan alltid utan att ha borstat
tänderna.
Vilken kariesrisk har Ida utifrån de uppgifter som finns om henne och hennes munhälsa?
Välj ett alternativ:
Låg
Medel
Ingen
Hög

Totalpoäng: 1
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7 Du ska ge Ida råd för hur hon ska ta hand om sina tänder på ett bra sätt hemma.
Vilket råd är lämpligast att ge till Ida när det gäller hennes egenvård?
Välj ett alternativ:
Intag av en fluortablett 0.05 mg efter varje måltid
Daglig tandborstning med fluoridtandkräm
Användande av tandtråd två gånger per dag
Sköljning med antibakteriell lösning en gång per dag

Totalpoäng: 1

14/82

TDL 2203 Del 1

8

Ida har nyligen fått en elektrisk tandborste. Hon vill gärna börja använda den men vet inte hur hon
ska göra med den. Du ber henne att ta med eltandborsten vid nästa besök och det gör hon (se
bild).
Hur ska Ida göra när hon borstar tänderna med den nya eltandborsten?
Förklara rätt tandborstteknik och hur ofta och hur länge hon ska borsta. Max 20 ord.
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Skriv in ditt svar här
Teckenf…





Σ



Bedömningsunderlag: El-tb har en oscillerande/roterande borströrelse, borsten
placeras på varje tand och flyttas systematiskt till varje tandyta (buccalt, ocklusalt
lingualt/palatinalt), 2 ggr/dag, minst två minuter/gång (eltandborste har inställning/
ger signal vid angivna tider samt för att använda lagom tryck). OBS: BASS-teknik
används vid manuell tandborstning, ej för eltandborste

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2
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Fuad, 58 år
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9 Du ska göra en bro 23(24)25 på din patient Fuad. Innan du ska börja preparera för bron behöver
du revidera en rotfyllning på tand 23, som har apikal parodontit. Tand 23 är sedan tidigare rotfylld,
och har en gjuten pelare och MK-krona (metall-keramik).
För att revidera rotfyllningen behöver du ta bort kronan och pelaren. Du behöver informera
patienten om vilka risker som finns med åtgärden.
Vilka risker finns vid avlägsnande av en gjuten pelare?
Ange två risker. Max 10 ord
Skriv in ditt svar här
Teckenf…





Σ



Bedömningsunderlag: rotspricka eller rotfraktur,
rotperforation, pelarfraktur

Bedömningsunderlag reviderat 220503
Tidigare bedömningsunderlag : rot/kronspricka, perforation,
pelarfraktur

Ord: 0/10

Totalpoäng: 2
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10 Du berättar för Fuad att ett alternativ till att göra om rotfyllningen är att utföra ett apikalkirurgiskt
ingrepp och göra en retrograd rotfyllning. Vid ett sådant ingrepp behöver man känna till vissa
anatomiska strukturer.
Vad heter nerven på bilden?
Välj ett alternativ:
N. ophtalmicus
N. alveolaris superior posterior
N. incisivus
N. infraorbitalis

Totalpoäng: 1
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11 Vilket foramen kommer nerven ut från (se bild)?
Välj ett alternativ:
Foramen incisivum
Foramen infraorbitale
Foramen palatinum
Foramen ethmoidale

Totalpoäng: 1
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12 Fuad vill inte opereras, så du avlägsnar hans pelare och gör en ny ortograd rotfyllning. Nu ska
du ta avtryck för en ny pelare.
Vilken typ av avtryck är mest lämpligt för att framställa en pelare?
Välj ett alternativ:
Alginat
Digitalt
A-silikon
K-silikon

Totalpoäng: 1

21/82

TDL 2203 Del 1

13 Du får tillbaka en gjuten pelare från tandteknikern och ska prova den på Fuads tand.
Hur mycket plats behöver det minst vara mellan pelaren och ockluderande tand för att få
plats med en metallkeramisk krona?
Välj ett alternativ:
2,5 mm
1,5 mm
3 mm
1 mm

Totalpoäng: 1
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14 Du har reviderat rotfyllningen och ska nu preparera för bron 23(24)25.
Fuad har en kompositfyllning på tand 25m.
Vad är viktigast att tänka på när en blivande stödtand har en fyllning?
Välj ett alternativ:
Fyllningen ska vara maximalt två år gammal
Fyllningen får utgöra högst en tredjedel av pelaren
Tänder med fyllningar ska undvikas som stödtänder
Preparationsgränsen ska ligga enbart i tandsubstans

Totalpoäng: 1
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15 Du ska nu preparera stödtänderna på Fuads bro. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en
god retention.
Hur stor bör konvergensvinkeln vara på din bropreparation?
Välj ett alternativ:
10-15 grader
20-25 grader
0-5 grader
30-35 grader

Totalpoäng: 1
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16 Fuad visar tecken på tandslitage. Du kan se att han har attritionsskador generellt i bettet.
Vilket av följande bromaterial är mest lämpligt för personer med tandslitage?
Välj ett alternativ:
Litiumdisilikat
Metallkeramik kobolt-krom
Fältspatsporslin
Leucitförstärkt glaskeram

Totalpoäng: 1
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17 Fasta protetiska konstruktioner retineras med hjälp av cement. Det är viktigt att veta vilka
kombinationer av material som fungerar.
Vilket material måste cementeras med kompositcement?
Välj ett alternativ:
MK - kobolt-krom
Oxidkeram
Litiumdisilikat
MK - guldlegering

MK = metallkeramik

Totalpoäng: 1
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Nadja,12 år
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18 Nadja kommer på undersökning tillsammans med sin pappa.
De är båda bekymrade för att Nadjas ena framtand ser ful ut. Det fastnar ofta matrester på
tandens framsida och Nadja tycker att det är obehagligt.
Du bedömer att detta är en traumaskada.
Beskriv kortfattat hur tandtraumat kan ha påverkat den permanenta tanden.
Max 50 ord.
Skriv in ditt svar här
Teckenf…

Σ







Bedömningsunderlag: Intrusion av mjölktanden har lett till trauma mot det
permanenta anlaget vilket har påverkat kronutvecklingen. Alt. har trauma mot
mjölktand lett till en apikal inflammation som i sin tur har påverkat
utvecklingen av tandanlaget.

Ord: 0/50

Totalpoäng: 2
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19 Nadjas pappa förstår inte hur emaljskadan kan ha uppstått. Han minns inte att Nadja någonsin
har råkat ut för trauma.
När har emaljskadan sannolikt uppstått?
Välj ett alternativ:
Under det senaste året
Vid eruption av tanden
När Nadja var 0-2 år
Innan Nadja var född

Totalpoäng: 1
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20 Många processer är involverade i utvecklingen från tandanlag till erupterad tand, och flera saker
kan påverka hur en tand ser ut.
Hur bildas en tand?
Välj ett alternativ:
Tandkronan med emalj och dentin börjar bildas när rotutvecklingen har nått halvvägs och
avger då emaljorganet.
När emaljen är färdigbildad förändras ameloblasterna och blir odontoblaster som bildar
dentin.
Utveckling av permanenta anlag initieras av endomesenchymala celler som bildas av de
primära tänderna.
Alla primära och permanenta tandanlag utvecklas från orala epitelceller och
mesenchymala celler.

Totalpoäng: 1
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21 Nadja och hennes pappa vill gärna att tanden ska se fin ut.
Vilken åtgärd är mest lämplig i detta fall?
Välj ett alternativ:
Fluorlackning
Kompositfyllning
Rotbehandling
Helkeramisk krona

Totalpoäng: 1
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Irina, 38 år
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22 Irina, 38 år, har kommit på en revisionsundersökning. Irina berättar för dig att hon lider av
hypotyreos.
Vad innebär hypotyreos?
Välj ett alternativ:
Tyreoidea producerar inte tillräckligt med hormon, vilket leder till svettningar och
viktnedgång.
Tyreoidea producerar inte tillräckligt med hormon, vilket leder till trötthet och frusenhet.
Tyreoidea producerar för mycket hormon, vilket leder till trötthet och frusenhet.
Tyreoidea producerar för mycket hormon, vilket leder till svettningar och viktnedgång.

Totalpoäng: 1
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23 Tyreoidea är ett hormonproducerande organ. Det är mycket viktigt att tyreoidea producerar rätt
koncentration hormoner för att förhindra sjukdom, som i Irinas fall.
Vilket organ reglerar hormonproduktionen i tyreoidea?
Välj ett alternativ:
Paratyreoidea
Epifysen
Hypofysen
Binjurarna

Totalpoäng: 1
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24 Vilket hormon reglerar hormonproduktionen i tyreoidea?
Välj ett alternativ:
Vit.D
PTH
T3
TSH

Totalpoäng: 1
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25 Du sätter på en krage på Irina när du ska ta röntgenbilder på hennes tänder. Hon frågar vad den
är till för, och du berättar att den bland annat ska skydda hennes tyreoidea vid röntgenbildtagning.
Vilken typ av strålning är röntgenstrålning?
Välj ett alternativ:
Joniserande elektromagnetisk strålning
Pulserande joniserande gammastrålning
Ultraviolett strålning
Radioaktiv strålning

Totalpoäng: 1
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26 Tyreoidea skyddas vid intraoral bildtagning med hjälp av en krage som inte släpper igenom
röntgenstrålning.
Vilken är risken på cellnivå med röntgenstrålning vid intraoral röntgenbildtagning?
Välj ett alternativ:
Cellernas DNA kan förändras och orsaka kromosomskador
Cellernas ytmembran kollapsar och kan orsaka akut celldöd
Proteinproduktionen i mitokondrierna ökar och orsakar celldöd
mRNA i cellerna kan bli radioaktiva och förstör då cellorganellerna

Totalpoäng: 1
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27 Du tittar på röntgenbilderna som du har tagit på Irinas tänder.
Bedöm kvalitén på Irinas fyllningar.
Matcha ihop värdena:
Acceptabel

Underskott

Överskott

15d
45d
24d
37m

Totalpoäng: 1
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28 När du tittar på Irinas röntgenbilder noterar du ett kariesangrepp.
Vilken tandyta har karies?
Välj ett alternativ:
14 m
47 m
37 o
25 d

Totalpoäng: 1
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29 Irina säger att hon upplever att implantatet i regio 46 rör på sig. Hon har inga andra symptom.
Du gör en klinisk undersökning och konstaterar att implantatkronan har viss rörlighet. Du noterar
ingen perkussions- eller apikalömhet. Du gör inga apikala fynd på röntgen. Det finns inte heller
några fördjupade fickor kring implantatet.
Vilken är den mest troliga orsaken att implantatet känns löst?
Välj ett alternativ:
Fraktur av implantatet
Mukosit
Uppskruvad distansskruv
Periimplantit

Totalpoäng: 1
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Marco, 5 år
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30 Du ska undersöka Marco, 5år, som kommit till kliniken tillsammans med sin pappa. Pojken vill
absolut inte sitta i tandläkarstolen och kryper ihop bakom pappan.
Hur bör situationen hanteras?
Välj ett alternativ:
Informera pappan om att de får en ny tid och komma tillbaka då
Säga till pappan att gå ut ur rummet och sedan prata med pojken själv
Låta din tandsköterska hålla i pojken och övertala honom att gapa
Be pappan sitta i tandläkarstolen med sonen och visa något instrument

Totalpoäng: 1
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31 I de etiska riktlinjerna för behandling av barn och ungdomar i vård och tandvård finns begreppet
autonomi.
Hur ska begreppet tillämpas i fallet med Marco om han inte vill genomföra
undersökningen?
Välj ett alternativ:
Marco har full autonomi kan själv bestämma om han vill bli undersökt eller inte
Föräldrar har vikarierande autonomi när det gäller mindre barn som Marco
Tandläkaren bestämmer alltid om och hur ett barn skall undersökas och behandlas
Socialtjänsten har övergripande autonomi och kan besluta om behandling ska genomföras

Totalpoäng: 1
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32 Marcos pappa berättar att Marco inte vill borsta tänderna och därför har föräldrarna kommit
överens om att inte övertala honom. Det gör att Marco nästan aldrig borstar tänderna.
Vilket råd är lämpligt att ge till Marco och hans pappa?
Välj ett alternativ:
Föräldrarna behöver borsta barnets tänder minst en gång om dagen
Om barnet inte vill borsta sina tänder själv räcker det att skölja munnen med vatten
Barnet behöver själv borsta sina tänder minst två gånger varje dag
Så länge ett barn enbart har mjölktänder är det inte nödvändigt att borsta tänderna

Totalpoäng: 1
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33 Pappan frågar om hur de ska göra när det gäller fluor i tandkräm. Han har läst att fluor är farligt
och vill inte att sonen ska använda tandkräm som innehåller fluor.
Vilken fluoridhalt bör tandkräm för barn upp till sex år innehålla?
Välj ett alternativ:
1450 ppm F
1000 ppm F
5000 ppm F
450 ppm F

Totalpoäng: 1
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34 Marcos pappa undrar hur fluor kan skydda tänderna.
Vilken effekt har fluorid i munhålan?
Välj ett alternativ:
Upptas i tandens yta där starka fluoridjoner bildas och gör emaljen ogenomtränglig
Ger saliven ett högre innehåll av proteiner som hjälper till att stärka pellikeln
Bakteriedödande när det gäller patologiska mikroorganismer i munhålan
Binder till emaljytan och skyddar tanden mot mikroorganismernas syror

Totalpoäng: 1

46/82

TDL 2203 Del 1

35 Vilka risker kan finnas med fluor?
Välj ett alternativ:
Inga risker alls då fluor är ett ofarligt grundämne som finns naturligt i kroppen
I stora mängder kan fluor vara toxiskt och orsaka förgiftningssymtom
I små mängder kan fluor ta sig in i blodomloppet och orsaka cellmutationer
I form av natriumfluorid kan fluor ge utvecklingsskador på hjärnan

Totalpoäng: 1
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36 En tid senare kommer Marco och hans pappa till kliniken för ett akutbesök. Marco har ramlat och
slagit i munnen. När du tittar i munnen ser du att det finns lite levrat blod längs gingivalranden i
överkäksfronten. De två framtänderna känns lite mobila.
Du bestämmer dig för att ta en röntgenbild.
Vilken är den mest troliga diagnosen för traumat?
Välj ett alternativ:
Intrusion 61
Exartikulation 51
Rotfraktur 51, 61
Subluxation 51 och 61

Totalpoäng: 1
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37 När du har granskat röntgenbilden ser du ett bifynd.
Vilket bifynd kan ses i röntgenbilden?
Välj ett alternativ:
Dens invaginatus
Gemination
Apikal parodontit
Mesiodens

Totalpoäng: 1
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38 Du beslutar dig för att även ta en panoramaröntgenbild, bland annat utifrån fyndet du gör i
apikalbilden.
Vad mer kan vara en indikation för att ta en panoramaröntgenbild på ett femårigt barn?
Välj ett alternativ:
Karieskontroll
Anlag för visdomständer
Parodontalt status
Bentäthetskontroll

Totalpoäng: 1
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39 Hur många tandanlag kan ses i panoramabilden?
Välj ett alternativ:
30
27
28
29

Totalpoäng: 1
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40 När du granskar panoramabilden ser du några patologiska radiologiska fynd.
Vilket patologiskt fynd ses i panoramabilden?
Välj ett alternativ:
46 vertikal benficka
74 d manifest karies
85 pulpalesion
36 apikal parodontit

Totalpoäng: 1
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Isabelle, 12 år
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41 Isabelle, 12 år, kommer för undersökning. Du ser att alla permanenta tänder utom 13 har
erupterat.
Vilka moment och åtgärder är lämpliga att utföra för att undersöka om tanden 13 finns?
Ange tre olika moment. Max 20 ord
Skriv in ditt svar här
Teckenf…

Σ







Bedömningsunderlag: Kontroll av tidigare us-material (t ex rtg-underlag),
fråga om familj har aplasi e dyl, palpering omslagsveck, intraoral röntgen för
att se om tanden finns (apikalbild), ev. lägesbestämning io bilder/
Parallaxteknik.

Ord: 0/20

Totalpoäng: 1.5
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42 Isabelle har också ett neutralt bett med korsbett på höger sida samt öppet frontalt bett.
Vad innebär korsbett?
Välj ett alternativ:
De palatinala kusparna på överkäksmolarerna biter mot fissuren på underkäksmolarerna
Överkäkens molarer biter med de palatinala kusptopparna mot underkäksmolarernas
buckalytor
De buckala kusparna på överkäkens molarer hamnar innanför de buckala kusparna på
underkäksmolarerna
Överkäkens molarer biter med de buckala kusptopparna mot underkäksmolarernas
lingualytor

Totalpoäng: 1

55/82
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43 Isabelle har ett neutralt bett med posteriort korsbett på höger sida samt öppet frontalt bett.
Vilken är den mest sannolika orsaken till Isabelles bettdiagnos?
Välj ett alternativ:
Muskeldystrofi
Munandning
Sug-ovana
Nagelbitning

Totalpoäng: 1

56/82
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44 Ett annat bettfel som kan registreras är djupt bett. Djupa bett kan vara skelettala eller
dentoalveolära.
Vad beror skelettalt djupt bett på?
Välj ett alternativ:
Anterior rotation av mandibeln under tillväxten
Rotation av mandibeln på grund av munandning
Kompensering av överkäkens tillväxt i förhållande till underkäken
Stort överbett som gör att incisiverna inte har någon motbitning

Totalpoäng: 1

57/82
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Petter, 67 år
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45 Petter, 67 år, är ny patient på kliniken. Han har inte varit hos tandläkaren på 10 år. Han säger att
han har haft många problem med sina tänder i livet och att han nu vill "fixa" sina tänder, eftersom
att han har gått i pension och har tid.
Efter att du har gått igenom Petters anamnes genomför du en klinisk undersökning och tar
relevanta röntgenbilder (se bifogat).
Vilka tänder har karies, baserat på kliniska och röntgenologiska observationer?
Välj ett alternativ:
Tand 35 och 43
Tand 35 och 34
Tand 23 och 31
Tand 21 och 31

Totalpoäng: 1

59/82
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46 Vid längre perioder av lågt pH-värde i munnen bildas karies i emaljen.
Vad sker initialt i tandemaljen när ett kariesangrepp börjar bildas?
Välj ett alternativ
Hydroxylapatit frisätts och ersätts med fluorapatit
Fluorapatit frisätts och ersätts med hydroxylapatit
Klorapatit frisätts och ersätts med fluorapatit
Hydroxylapatit frisätts och ersätts med klorapatit

Totalpoäng: 1

60/82
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47 Du kompletterar din undersökning med att ta ett par röntgenbilder.
Nu ska du registrera Petters tandstatus (föregående tandvård) i journalen, baserat på din kliniska
och röntgenologiska undersökning.
Vilken typ av tandvård har gjorts på tand 34 och tand 41?
Specificera tandyta och restaurationsmaterial där det är relevant. Max 20 ord.
Skriv in ditt svar här
Teckenf…

Σ







Bedömningsunderlag:
34 rf, MK krona, pelare
41b komposit/glasjonomer

Ord: 0/20

Totalpoäng: 1.5

61/82
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48 Petter berättar att han känner sig muntorr ibland. Han berättar att han ofta suger på
citronkarameller under dagen för att få igång saliven.
Du tar salivprov på Petter för att utreda muntorrhet.
Petter har 0,39 ml/min ostimulerad saliv och 1,22 ml/min stimulerad saliv.
Vad innebär de uppmätta salivmängderna?
Välj ett alternativ:
Lågt ostimulerat och stimulerat salivflöde
Normalt ostimulerat, lågt stimulerat salivflöde
Lågt ostimulerat, normalt stimulerat salivflöde
Normalt ostimulerat och stimulerat salivflöde

Totalpoäng: 1

62/82
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49 Det är viktigt att undersöka saliven när man utreder en kariesaktiv patient.
Hur påverkar saliven utvecklingen av karies?
Välj ett alternativ:
Reglerar munnens pH genom en ammoniumbuffert
Binder upp sockermolekyler till kalcium
Stimulerar tillväxt av grampositiva bakterier
Fysiologisk clearance av munhålan

Totalpoäng: 1

63/82
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50 Du har nu undersökt Petter och diskuterat hans allmänna hälsa, munhygien och kostvanor.
Vilka är de två mest troliga orsaken till Petters kariologiska status?
Motivera ditt svar. Endast de två först angivna orsakerna bedöms. Max. 20 ord
Skriv in ditt svar här
Teckenf…

Σ







Bedömningsunderlag: flertalet inadekvat restaurerade tandytor som
försvårar munhygienen och ökar plackretentionen, + högt sockerintag.
Parodontit/blottade rotytor eller bristande kontakt med tandvården godtas.

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

64/82

TDL 2203 Del 1

51 Vilket av nedanstående alternativ är den mest lämpliga kariesprofylaxen för Petter?
Välj ett alternativ:
Salivstimulerande tuggtabletter
Klorhexidingel, i skena dagligen
Mellanrumsborste med fluoridtandkräm
Fluoridgel i skena, dagligen

Totalpoäng: 1

65/82
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52 Du granskar nu Petters rotfyllningar. Du är tveksam till kvaliteten.
När är det indicerat att revidera en rotfyllning?
Välj ett alternativ:
Otät rotfyllning, ingen apikal parodontit men tanden skall pelarförses
Rotfyllning med synliga luftbubblor på röntgen
Tät rotfyllning som är för tunn och för kort
Asymptomatisk apikal parodontit vid tand med en 1år gammal rotfyllning

Totalpoäng: 1

66/82
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53 I en av röntgenbilderna på Petter ses en förändring regio 33. Petter har inga symptom från tand
33, och du ser ingenting som avviker intraoralt kring tanden.
Om förändringen kring tand 33 är en cysta, vad är det mest troligen för typ av cysta?
Välj ett alternativ:
Periodontalcysta
Radikulärcysta
Residualcysta
Follikulärcysta

Totalpoäng: 1

67/82
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54 Vilken behandling är mest lämplig för tanden 33 baserat på nuvarande status?
Max 10 ord.
Skriv in ditt svar här
Teckenf…

Σ







Bedömningsunderlag: Revision av rotfyllning

Ord: 0/10

Totalpoäng: 1

68/82
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Moa, 21 år

69/82

TDL 2203 Del 1

55 Moa kommer till dig för operativ extraktion (op-ex) av tand 38.
Vilket tillstånd är indikation för op-ex av visdomstand i underkäken?
Välj ett alternativ:
Återkommande öroninflammation
Käkledsknäppningar
Återkommande pericoronit
Trångställning

Totalpoäng: 1

70/82
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56 Inför din alla behandlingar planerar du vilka instrument du behöver använda.
När bör sterila instrument användas inom tandvården?
Välj ett alternativ:
Vid behandling av immunosupprimerade patienter
Vid behandling av patienter med blodsmitta
Vid ingrepp som leder till ökad blödning
Vid ingrepp som penetrerar slemhinnan

Totalpoäng: 1

71/82
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57 Du har lagt bedövning, dukat upp för operation och ska påbörja extraktionen av tand 38.
Hur bör snittet lämpligast se ut vid op-ex av tand 38?
Välj ett alternativ:
Bild A
Bild D
Bild C
Bild B

Totalpoäng: 1

72/82
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58 När man opererar ut en tand bör man vara uppmärksam på känsliga anatomiska strukturer.
Vilka nerver löper störst risk att skadas i samband med op-ex av visdomständer i
underkäken?
Välj ett alternativ:
N. Facialis och N. Alveolaris Inferior
N. Alveolaris Inferior och N. Lingualis
N. Facialis och N. Lingualis
N. Buccalis och N. Lingualis

Totalpoäng: 1

73/82
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59 När du ska sätta igång din behandling berättar Moa att hon är mycket svårbedövad. Du väljer att
ge henne mer lokalbedövning än vanligt. Redan innan du ska påbörja din operation ser du att
Moas vänstra mungipa och läpp hänger.
Vilken nerv har troligtvis blivit bedövad för att ge dessa symptom (se bild)?
Välj ett alternativ:
A
B
C
D

Totalpoäng: 1

74/82
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60 Fem dagar efter operationen besöker Moa din klinik akut.
Hon har feber och är svullen. Efter att ha gjort en noggrann undersökning bestämmer du dig för
att skriva ut antibiotika till Moa. Moa har ingen känd allergi.
Vilket preparat är förstahandsvalet i denna situation?
Välj ett alternativ:
Amoxicillin
Klindamycin
Metronidazol
Fenoxymetylpenicillin

Totalpoäng: 1

75/82
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61 Dentoalveolära infektioner kan vara mycket farliga om de sprider sig. Munbotten-flegmone är
ett livshotande tillstånd.
Vilken tandtyp i underkäken orsakar oftast munbotten-flegmone?
Välj ett alternativ:
Molarer
Hörntänder
Premolarer
Incisiver

Totalpoäng: 1

76/82
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Vetenskaplig artikel
Följande frågor baseras på den vetenskapliga artikel du fått tillsänd i förväg. Artikeln finns
också tillgänglig på följande sidor med frågor kring artikelns innehåll.
Paris S et al. How to Intervene in the Caries Process in Older Adults: A Joint ORCA and EFCD
Expert Delphi Consensus Statement. Caries Res 2020; 54; 459-465.
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62 Artikeln handlar om karies hos äldre. I inledningen beskrivs hur åldrandet kan delas in i olika
faser, från att vara en frisk patient till vara omsorgsberoende och sjuklig. För tandvården anges
att man bör applicera en livscykelorienterad vårdplanering. Behandlingens utformning och mål
kan då se annorlunda ut.
Du har nu en äldre patient som har kognitiv svikt och bor på ett äldreboende.
På vilket sätt kan din livscykelorienterade vårdplanering se ut?
Välj det alternativ som är mest rätt
Du kan vid behov lämna kvar tänder trots att de har en dålig prognos
Det är ofta bra att ersätta förlorade tänder med avtagbar protetik
Du är mer radikal och extraherar även tänder med måttligt god prognos
Det är mindre viktigt att munhygienen optimeras

Totalpoäng: 1

78/82
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63 Eftersom det i flera frågor inte finns god vetenskaplig evidens, har man istället använt den
så kallade Delphi-metoden för att nå konsensus.
Hur har man gjort för att komma fram till rekommendationerna?
Placera de olika stegen i Delphi-metoden i rätt ordning. (Först utfört högst upp):

Totalpoäng: 1

79/82
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64 Befolkningens medellivslängd ökar och vi behåller våra naturliga tänder även vid hög ålder.
Artikeln handlar om hur man ska ingripa i kariesprocessen hos äldre.
I hanteringen av karies för äldre på allmän nivå har några av rekommendationerna nått 100%
konsensus. Styrkan i rekommendationen är svag eller moderat.
Placera de påståenden som nått 100% koncensus i rätt ruta
Välj ett alternativ:

Totalpoäng: 1
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65 I artikeln ges rekommendationer för behandling av rotytekaries med icke-invasiva metoder.
Vilken av rekommendationerna nedan är starkast enligt artikeln?
Välj ett alternativ:
Aktiva karieslesioner: Behandling med silverdiaminfluorid (>30%)
Aktiva karieslesioner: Behandling med klorhexidinvarnish (>1%)
Äldre patienter med ökad risk och aktivitet: Fluoridtandkräm (5,000 ppm)
Äldre patienter med ökad risk och aktivitet: Fluorlackning (>20,000 ppm)

Totalpoäng: 1
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66 När det gäller rekommendationerna för invasiva metoder vid rotytekaries anges en av metoderna
med svag evidens jämfört med de övriga.
Vilket påstående om invasiv behandling av rotytekaries har svagast evidens enligt
artikeln?
Välj ett alternativ:
Komposit, resinmodifierad och konventionell glasjonomer kan användas
Atraumatic Restorative Technique medför högre risk för misslyckande
Glasjonomer föredras om det är svårt att uppnå fuktighetskontroll
Aktiv rotytekaries som inte kan behandlas icke-invasivt ska behandlas med fyllning

Totalpoäng: 1

82/82

