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Fråga Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

Dokument

1 1 Flervalsfråga

2 1 Flervalsfråga

3 1 Flervalsfråga

4 1 Flervalsfråga

5 2 Essä

6 1 Flervalsfråga

7 1 Flervalsfråga

8 1 Flervalsfråga

9 2 Essä

10 1 Flervalsfråga

11 1 Flervalsfråga

12 1 Flervalsfråga

13 1 Flervalsfråga

14 1 Flervalsfråga

15 2 Essä

Dokument

16 1 Flervalsfråga

17 2 Essä

18 2 Essä
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19 1 Flervalsfråga

20 1 Flervalsfråga

21 2 Essä

22 1 Flervalsfråga

23 1 Flervalsfråga

24 1 Flervalsfråga

25 2 Essä

26 1 Flervalsfråga

27 1 Flervalsfråga

Dokument

28 1 Flervalsfråga

29 1 Flervalsfråga

30 1 Flervalsfråga

31 1 Flervalsfråga

32 1 Flervalsfråga

33 1 Flervalsfråga

34 2 Essä

35 1 Flervalsfråga
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Del 2
 

Information:
- I denna delen av provet kan du inte gå fram och tillbaka mellan frågor, som i del 1.
- Du kan endast gå framåt, så glöm inte att besvara frågan innan du går vidare
 
Max poäng på denna del:  43 poäng
Antal uppgifter: 35
Frågans nummer står överst på varje sida.
 
Poängräkning:
 

Frågor där man ska välja 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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Manuel, 35 år



TDL 2209 Del 2

5/41

1 1/35
 
Manuel 35 år kommer till din klinik för undersökning. Det är fyra år sedan han senast var hos
någon tandläkare.
 
Du ställer anamnesfrågor och får veta att Manuel ibland har ont i tänder och käkar när han borstar
tänderna och när han tuggar tuggummi. Han är frisk och tar inga mediciner.
 
Vilken åtgärd bör inleda undersökningen?
 
Välj ett alternativ:

 

Muskelpalpering

Statusregistrering

Röntgenbildtagning

Mätning av gapförmågan

Totalpoäng: 1
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Efter inledande statusregistrering och notering av kliniska fynd beslutar du dig för att ta
röntgenbilder. 
Kliniskt ser du att Manuel har tänderna 17-27 samt 38-48 (38 och 48 är partiellt frambrutna och
delvis täckta av slemhinna). Vid den kliniska undersökningen ser du att Manuel har gingivit,
framför allt vid molarerna. Vid fickdjupsmätningen noterar du några fickor i molarpartierna som är
fyra millimeter. 
 
Vilka röntgenbilder är lämpliga att ta först?
 
Välj ett alternativ:

 

Både liggande och stående bitewing

Två liggande och två stående bitewing

Fyra stående bitewing

Fyra liggande bitewing

Totalpoäng: 1
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Du tar fyra bitewingbilder och blir inte helt nöjd med bildernas kvalitet.
 
Vilken kvalitetsbrist har bilderna?
 
Välj ett alternativ:

 

Den marginala bennivån går inte att följa i 1:a kvadranten

Apikalområdena vid molarerna i 3:e kv kan inte bedömas

Bennivån ses inte distalt om sista molaren i 4:e kvadranten

Approximalrummen i 2:a kvadranten är inte överlappade

Totalpoäng: 1
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Även om bilderna inte motsvarar samtliga kvalitetskrav kan du se något som avviker från normalt
utseende. Förutom att ta om ett par av bitewingbilderna behöver röntgenundersökningen också
kompletteras med ytterligare bilder.
 
Vilken röntgenbild behövs för komplettering?
 
Välj ett alternativ:

 

Apikalbild regio 28

Apikalbild regio 14

Apikalbilder på premolarerna i underkäken

Stående bitewing vänster sidas molarer

Totalpoäng: 1



TDL 2209 Del 2

9/41

5 5/35

En av bilderna du vill komplettera din röntgenundersökning är en apikalbild i regio 28.

Vilken indikation finns för att ta en apikalbild i regio 28?
Max 20 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…      Σ

 

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning:   Kartläggning av om 28 finns, pga misstanke om 
bendestruktion distalt om 27 från bitewing
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När du har tagit en apikalbild i regio 28 granskar du bilden.
 
Vilket radiologiskt fynd kan ses i apikalbilden?
 
Välj ett alternativ:

 

Välavgränsad radiopacitet i regio 25 till 28

Cystaliknande radiolucens i regio 28

Cystaliknande radiopacitet superiort om 26 och 27

Apikal välavgränsad radiolucens vid 27

Totalpoäng: 1
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I apikalbilden ses en cystaliknande radiolucens i regio 28. Manuel har inga besvär och kan inte
minnas att han har fått tanden 28 utdragen.
 
Vilken åtgärd är mest lämplig att utföra utifrån de radiologiska fynden i regio 28?
 
Välj ett alternativ:

 
CBCT=Cone Beam Computed Tomograhpy

Utföra eltest på tänderna 26 och 27

Utföra kirurgiskt ingrepp regio 28

Ta en panoramabild och eventuellt CBCT

Avvakta nästa undersökning och ta ny apikalbild

Totalpoäng: 1
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Det tas en panoramaröntgenbild och en CBCT-undersökning på Manuel. 
 
Vilket påstående kan läsas i ett utlåtande/remissvar för röntgenbilderna? 
 
Välj ett alternativ:

 

Regio 27 juxtaradikulärt ses en välavgränsad radiopacitet som utgår från margo, på
samtliga tandrötter ses rotresorption

Regio 27 apikalt ses en välavgränsad radiolucens med utbredning mot sinus, storlek ca 10
mm i diameter

Regio 28 ses en välavgränsad radiolucens som tycks utgå cervikalt i från på den retinerade
och dislocerade 28

Regio 28 ses en sklerotiskt välavgränsad radiolucens som har dislocerat 28 mot sinus
inferiora begränsning

Totalpoäng: 1
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Vilken är den mest sannolika diagnosen för den patologiska förändringen?
Ange det mest sannolika diagnosförslaget samt en kort motivering. Max 15 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…      Σ

 

Ord: 0/15

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: Follikulärcysta: välavgränsad radiolucens, 
storlek, utbredning runt kronan på retinerad tand och anslutning cervikalt.
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Mest sannolika diagnosen är follikulärcysta.
 
Hur kan diagnosen follikulärcysta säkerställas?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 

Bakterieprov vid pustömning

Marsupialisation

MR-undersökning

Histopatologisk undersökning

Totalpoäng: 1
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Follikulärcysta är en av munhålans vanligaste cystor.
 
Vad kännetecknar en follikulärcysta?
 
Välj ett alternativ:

 

Orsakas av inflammationsprodukter som bryter ner ben så att follikeln kan växa till en
cysta

Bildas när vätska ansamlas i det reducerade emaljepitelet och orsakar nedbrytning av ben

Epitelcellerna förökas och orsakar en cysta som breder ut sig och resorberar den
involverade tanden

Har sitt ursprung från dentallamina och orsakar bennedbrytning i anslutning till vitala tänder

Totalpoäng: 1
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Förutom utredningen kring follikulärcystan i regio 28 gör du också en undersökning av Manuels
tänder och den marginala bennivån.
 
Vilka diagnostiska fynd kan ses i röntgenbilderna?
 
Välj ett alternativ:

 

Substansförlust incisalt 11 och 21

Apikal bendestruktion 36 och 45

Initialkaries 11m och 21m

Manifesta kariesangrepp 37o och 47o

Totalpoäng: 1
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Då bennivån i överkäkens sidopartier är svårtolkade i bitewingbilderna kan du inte göra en
fullständig kartläggning med hjälp av dessa.  
Du gör en fickdjupsmätning och tillsammans med de befintliga röntgenbilderna bestämmer du en
parodontal diagnos.
 
Vilken parodontal diagnos stämmer bäst för Manuel?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 

Stadie 1 Grad A

Stadie 2 Grad B

Stadie 1 Grad B

Stadie 2 Grad A

Totalpoäng: 1
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Den parodontala diagnosen för Manuel blir Stadie 1 grad B på grund av att Manuel röker.
 
Vilken åtgärd är lämplig att utföra när det gäller parodontal behandling (enligt nationella
riktlinjerna) för Manuel?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 

 

Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth disinfection" - för avlägsnande av
bakterieplack och mineraliserade beläggningar

Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth" - för avlägsnande av bakterieplack och
mineraliserade beläggningar

Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika som komplement till tandborstning

Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning

Totalpoäng: 1
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Förutom professionell mekanisk infektionsbehandling finns det en åtgärd som är avgörande för
om behandling av parodontit i stadie 1 kommer att lyckas.

Vilken åtgärd är viktigast som komplement till mekanisk infektionsbehandling för ett lyckat
behandlingsresultat när det gäller parodontit?
Ange åtgärd och motivering. Max 20 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: Information/Egenvård i form av 
god (förbättrad) munhygien, minskar mängden bakteriebeläggning  vilket ger 
bättre kontroll på infektionen vid parodontal behandling
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Freja, 14 år
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Freja, 14 år, är hos dig på undersökning. Du har tagit några röntgenbilder och granskar en av
dem för att titta efter radiologiska fynd.
 
Vilket radiologiskt fynd ses i röntgenbilden?
 
Välj ett alternativ:

 

26 d manifest karies

26 m rotytekaries

34 d initialkaries

37 d sekundärkaries

Totalpoäng: 1
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När du granskar röntgenbilden ser du att flera tänder, till exempel tand 25, har manifest karies.
Du berättar för Freja att de tänderna måste lagas.

Freja blir då väldigt upprörd och ledsen och säger att hon absolut inte vill laga någon tand. Det är
det värsta hon vet.

Hur hanterar du situationen?
Beskriv vad du gör i samband med dagens besök.
Max antal ord 20

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: Viktiga beståndsdelar i svaret är att 
i samtal med Freja ta reda på varför hon ej vill laga någon tand. Försöka att 
identifiera orsaken. Utifrån vad som framkommer, hantera och bemöta detta. 
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Freja berättar att hon tycker att det är väldigt obehagligt när det borras i tänderna, särskilt när det 
känns som att hela huvudet skakar. När du har fått reda på detta planerar du för fortsatt 
behandling.
Freja går med på att boka en ny tid.

Vilka åtgärder är lämpliga att planera in vid nästa besök?
Beskriv kortfattat vilka åtgärder som ska utföras och motivera varför. Max 20 ord

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

UTGÅR, frågan struken
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Freja lugnar ner sig och du pratar lite mer med henne innan besöket är slut. Bland annat vill du ta
reda på mer om Frejas kariesrisk och kariesaktivitet.
 
Vilken är den säkraste faktorn när det gäller att bedöma kariesrisk?
 
Välj ett alternativ:

 

Användning av fluortandkräm

Antal nya kariesangrepp

Sockerinnehållet i kosten

Antal måltider per dag

Totalpoäng: 1
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Du ser att Freja har flera kariesangrepp och bedömer kariesrisken som hög. För att bedöma
vilken kariesaktivitet Freja har behövs också någon annan information.
 
Vad behöver du veta för att kunna bedöma Frejas kariesaktivitet?
 
Välj ett alternativ:

 

Bitewing-röntgenbilder från föregående undersökning

Kännedom om vilka mediciner Freja har tagit

Information om hur ofta Freja borstar tänderna

Tillgång till Frejas hälso- och sjukvårdsjournaler

Totalpoäng: 1
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Du har sett att det finns gamla röntgenbilder i journalen. För att bedöma kariesaktiviteten jämför
du en av de nytagna bitewingröntgenbilderna med en av de tidigare. 

Hur bedömer du Frejas kariesaktivitet?
Ange vilken grad av kariesaktivitet Freja har (utifrån röntgenbilderna) och motivera ditt svar.
Max 15 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/15

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: Baserat på röntgenbilderna har Freja hög 
kariesaktivitet då flera kariesangrepp har progredierat mycket på kort tid.
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Freja har kommit på ett besök för att vänja sig vid tandvårdsituationen och det besöket gick bra.
Ett par veckor senare kommer Freja tillbaka för att laga tanden 25. 
Freja väger 50 kilo.
 
Vilken är den rekommenderade maxdosen bedövningsmedel av typen Xylocain Dental
Adrenalin (20 mg/ml + 12.5 mikrogram/ml) i Frejas fall?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 
 
 

3.5 ampuller

4 ampuller

5.5 ampuller

2 ampuller

Totalpoäng: 1



TDL 2209 Del 2

28/41

23 23/35
 
Vad är det vanligaste som kan hända om den maximala dosen av lokalanestetika
överskrids?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 

Blödning i mjukvävnad med hematom som följd

Permanent känselbortfall i injektionsområdet

Blodtryckssänkning och minskad hjärtrytm

Toxisk effekt som ger kramp och medvetslöshet

Totalpoäng: 1
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Den tillvänjande behandlingen fungerar och du kan lägga bedövning på Freja.
Freja är lite orolig men du kan fortsätta med att exkavera karies i tanden 25.
När behandlingen påbörjats inser du att kariesangreppet är väldigt djupt och du riskerar att göra
en pulpalesion. Du har tagit en röntgenbild och på den syns ingen periapikal patologi vid tanden.
 
Vilken behandling väljer du att utföra?
 
Välj ett alternativ:

 

Partiell pulpaamputation

Ets och kompositfyllning

Stegvis exkavering

Pulpektomi

Totalpoäng: 1
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Du väljer att göra stegvis exkavering i tanden 25 för att undvika pulpalesion.

Vad innebär stegvis exkavering?
Beskriv kortfattat hur behandlingen går till vid första behandlingstillfället. Max 50 ord

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/50

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning:  
Exkavera till kariesfritt i kavitetens periferi. 
Pulpal vägg: selektiv exkavering så att det finns plats för fyllning  och utan 
att riskera lesion. Rengör kavitet. CaOH-pasta på det kariösa dentinet/pulpal vägg 
(ev tunt lager stelnande CaOH-cement). Ovanpå detta fyllning som ska vara tät 
och hålla minst 12 mån (glasjonomer eller komposit).  Expektans 3 till 12 mån.  

javascript:void('Teckenformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understruken')
javascript:void('Neds%C3%A4nkta tecken')
javascript:void('Upph%C3%B6jda tecken')
javascript:void('Radera formatering')
javascript:void('Kopiera')
javascript:void('Klistra in')
javascript:void('%C3%85ngra')
javascript:void('G%C3%B6r om')
javascript:void('Skapa tillf%C3%A4lligt snapshot')
javascript:void('Infoga/ta bort numrerad lista')
javascript:void('Infoga/ta bort punktlista')
javascript:void('Klistra in ut%C3%B6kat tecken')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert Drawing')
javascript:void('Edit formula')
javascript:void('Expand')


TDL 2209 Del 2

31/41

26 26/35
 
Vid stegvis exkavering görs en långtidstemporär fyllning för att avvakta tertiärdentinbildning och
att pulpan anpassar sig till de nya förhållandena. 
 
Hur lång tid bör man minst vänta innan fortsatt behandling efter en stegvis exkavering?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 

18 månader

6 månader

12 månader

3 månader

Totalpoäng: 1
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Du har tidigare gjort en stegvis exkavering av tand 25. Det är nu dags för att fortsätta
behandlingen av tand 25.
 
Hur utförs behandlingen?
 
Välj ett alternativ:

 
CaOH = Kalciumhydroxid

Avlägsnar den temporära fyllningen och byter CaOH-inlägg innan ny temporär fyllning

Avlägsnar den temporära fyllningen, exkaverar och utför en permanent kompositfyllning

Kontrollerar sensibilitet, exkaverar och utför permanent fyllning vid symtomfrihet

Byter temporär fyllning och tar en apikalbild för att kontrollera rensdjupet inför rotbehandling

Totalpoäng: 1
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Andreas, 26 år
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Andreas, 26 år, besöker din klinik akut. Han ramlade från en elsparkcykel och slog ansiktet i
marken. Du påbörjar din extraorala undersökning och noterar ett hematom på hakan. 
 
Vad är ett hematom?
 
Välj ett alternativ:

 

Ansamling av melanocyter

Ansamling av blod utanför blodkärl

En kärlmissbildning

En ansamling av inflammationsceller

Totalpoäng: 1
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Andreas uppger att han har ont från tänderna 12-22. Det ömmar när han nuddar vid tänderna. 
 
Du gör en intraoral undersökning. Du ser att slemhinnan på insida överläpp har ett ytligt sår.
Samtliga tänder i munnen är intakta och du noterar ingen tandförflyttning eller ökad mobilitet från
tänderna. Det finns inga fördjupade fickor kring tänderna. Samtliga tänder svarar normalt på
sensibilitetstest. 12-22 är ömma vid perkussionstest. 
 
Vad ställer du för diagnos på tänderna 12-22?
 
Välj ett alternativ:

 

Subluxation

Intrustion

Extrusion

Konkussion

Totalpoäng: 1
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Du ställer diagnosen konkussion på tänder 12-22. 
 
Du noterar också att Andreas inte får ihop tänderna på höger sida. Han har ingen gapdeviation
men han säger att det gör ont när han gapar. När du palperar muskulatur och käkled har han
smärta över käkleden.
 
Vad ställer du för diagnos?
 
Välj ett alternativ:

 

Käkledsartros höger sida

Käkledsfraktur höger sida

Traumatisk artrit höger sida

Käkledsluxation höger sida

Totalpoäng: 1
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Du ställer diagnosen högersidig traumatisk artrit.
 
Vilken behandling väljer du i Andreas fall?
 
Välj ett alternativ:

 

Skonkost och antiinflammatorisk behandling

Rörelseövningar för käklederna

Käkledsreponering och antibiotikabehandling

Akut remiss till käkkirurgisk klinik

Totalpoäng: 1
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Du väljer att ordinera skonkost samt antiinflammatoriska läkemedel. 
 
Vilken kombination är förstahandsvalet när det gäller läkemedel?
 
Välj ett alternativ:

NSAID: Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 

NSAID + Morfin

Paracetamol + Kodein

Morfin + Diklofenak

Paracetamol + NSAID

Totalpoäng: 1
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Andreas får information om att ta en kombination av paracetamol och NSAID.  
 
Du har ställt diagnosen konkussion på tänder 12-22 samt högersidig traumatisk artrit. 
Innan du skickar hem Andreas bokar ni in en tid för uppföljande kontroll. 
 
När bör Andreas komma tillbaka för den uppföljande kontrollen?
 
Välj ett alternativ:

 

1 månad

1 vecka

6 månader

3 månader

Totalpoäng: 1
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Ni bokar in en tid för kontroll om 1 månad. 

Vilka undersökningsmoment bör du utföra under det kommande kontrollbesöket?
Max 25 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/25

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning:  Perkussionstest, sensibilitetstest, 
kontrollera färg + mobilitet av tänder. Ev röntgen.  Palpation av käkleder samt 
kontroll bett. Svaret måste innehålla delar som berör vidare undersökning av de 
traumaskadade tänderna samt ocklusion och käkleder för att ge full poäng.

javascript:void('Teckenformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understruken')
javascript:void('Neds%C3%A4nkta tecken')
javascript:void('Upph%C3%B6jda tecken')
javascript:void('Radera formatering')
javascript:void('Kopiera')
javascript:void('Klistra in')
javascript:void('%C3%85ngra')
javascript:void('G%C3%B6r om')
javascript:void('Skapa tillf%C3%A4lligt snapshot')
javascript:void('Infoga/ta bort numrerad lista')
javascript:void('Infoga/ta bort punktlista')
javascript:void('Klistra in ut%C3%B6kat tecken')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert Drawing')
javascript:void('Edit formula')
javascript:void('Expand')
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Andreas kommer tillbaka för kontroll efter en månad.
Du konstaterar att allt ser bra ut och bokar in Andreas för en ny kontroll om ett år.
 
Vad är viktigast att instruera Andreas om innan du skickar hem honom?  
 
Välj ett alternativ:

 

Att undvika att tugga med framtänderna den kommande månaden

Att återkomma till kliniken om tänderna uppvisar färgförändringar

Att använda smärtlindrande läkemedel om tänderna ger symtom

Att avvakta till återbesöket om ett år även om han känner symtom

Totalpoäng: 1
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