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Avsnitt 1

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

Dokument

1 1 Flervalsfråga

2 1 Flervalsfråga

3 1.5 Matchning

4 1 Flervalsfråga

5 1 Dra och släpp

6 1 Flervalsfråga

7 1 Flervalsfråga

8 2 Essä

9 1 Flervalsfråga

10 1 Flervalsfråga

Avsnitt 2

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

11 1 Flervalsfråga

12 1 Flervalsfråga

13 1 Flervalsfråga

14 1 Dra och släpp









TDL 2211 Del 1

2/85

15 1 Flervalsfråga

16 1 Flervalsfråga

17 1 Flervalsfråga

18 1 Flervalsfråga

Avsnitt 3

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

19 1 Flervalsfråga

20 1 Flervalsfråga

21 1 Flervalsfråga

22 1 Flervalsfråga

23 1 Flervalsfråga

24 1 Essä

25 1 Flervalsfråga

26 2 Flervalsfråga

27 1 Flervalsfråga

28 1 Flervalsfråga

29 1 Flervalsfråga

Avsnitt 4

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument
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30 1 Flervalsfråga

31 1 Flervalsfråga

32 1 Flervalsfråga

33 2 Essä

34 2 Essä

35 1 Flervalsfråga

36 1 Flervalsfråga

37 1 Flervalsfråga

38 1 Flervalsfråga

Avsnitt 5

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

39 1 Flervalsfråga

40 1 Flervalsfråga

41 1 Flervalsfråga

42 1 Flervalsfråga

43 1 Essä

Avsnitt 6

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

44 1 Flervalsfråga
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45 1 Flervalsfråga

46 1 Flervalsfråga

47 1 Essä

48 1 Dra och släpp

Avsnitt 7

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

49 0.75 Matchning

50 1 Flervalsfråga

51 2 Essä

52 1 Flervalsfråga

53 1 Flervalsfråga

54 1 Dra och släpp

55 1 Flervalsfråga

56 1 Flervalsfråga

57 1 Flervalsfråga

58 1 Flervalsfråga

59 1 Flervalsfråga

60 1 Flervalsfråga

Avsnitt 8

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp
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Dokument

61 1 Flervalsfråga

62 1 Flervalsfråga

63 2 Essä

64 1 Flervalsfråga

65 1 Flervalsfråga

Vetenskaplig artikel

Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

66 1 Flervalsfråga

67 1 Flervalsfråga

68 1 Dra och släpp

69 1 Flervalsfråga

70 2 Essä
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Del 1 

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: 77,25 poäng

Poängräkning:

Frågor där man ska välja ett rätt alternativ (endast ett val per fråga) tilldelas poäng för rätt
svar.  
Totalpoäng står i anslutning till frågan
Dra-och-Släpp (flera val som ska rangordnas i en särskild ordning) tilldelas endast poäng
om alla alternativ är placerade i rätt rutor. 
Totalpoäng står i anslutning till frågan
Essäfrågor tilldelas varierande poäng. Om du skriver mer än ett svar bedöms endast första
angivna svar eller svaren som efterfrågats. 
Totalpoäng står i anslutning till frågan
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Avsnitt 1
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1 Anton, 34 år kommer till dig för en undersökning.

Du tar upp en anamnes. Anton har astma och använder Pulmicort (inhalator) dagligen. Han har
inga kända allergier. Anton jobbar natt som spärrvakt i tunnelbanan. För att hålla sig vaken dricker
han flera burkar med energidryck varje natt. Han har oregelbundna matvanor och tycker mycket
om fikabröd. Han äter ofta två kanelbullar per dag. 

Han borstar tänderna två gånger per dag med fluoridtandkräm (1450ppm) men använder inga
hjälpmedel för approximal rengöring. 

Efter att du har gått igenom anamnesen gör du en klinisk undersökning. 
Du noterar avvikelser i emaljen på ett flertal tänder (se foto).

Vad ses på fotot?

Välj ett alternativ:

Abrasionsskador

Erosionsskador

Mineralisationsstörningar

Manifest karies

Totalpoäng: 1
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2 Vilken är den troligaste orsaken till de förändringar du ser på Antons tänder?

Välj ett alternativ:

För hård tandborstning

Dryckesvanor

Bruxism

Medicinering

Totalpoäng: 1
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3 Kadir, 69 år, besöker din klinik akut. Han besväras av ilningar och blödande gingiva i
underkäksfronten. 

Du undersöker tänderna kliniskt och tar tre intraorala apikalbilder. 

Vilka tandytor har karies utifrån röntgenbilderna? 

Ange rätt diagnos för respektive tandyta:

Kariesfritt Initialkaries Manifest karies Sekundärkaries

33d

32m

31d

41m

42d

43m

Totalpoäng: 1.5
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4 Vilken kariesprofylaktisk åtgärd är mest lämplig att rekommendera Kadir enligt de
nationella riktlinjerna?

Välj ett alternativ:

Tandkräm 5000ppm NaF 2 gånger/dag

Fluoridskölj 0.05% 2 gånger/dag

Fluoridsugtabletter flera gånger per dag

Tandtråd med Fluorid dagligen

Totalpoäng: 1
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5 Vilka parametrar behöver du känna till för att kunna fastställa kariesaktivitet respektive
kariesrisk? 
Poäng utdelas endast vid alla rätt.

Lägg alternativen i rätt ruta:

Totalpoäng: 1
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6 Stephankurvan visar hur pH-värdet i plack förändras vid en syraattack.
 
Hur ser Stephankurvan ut hos en individ med normal salivfunktion?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Bild B

Bild D

Bild A

Bild C

Totalpoäng: 1
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7 Du ska laga en tand med komposit. 
När man ska göra en tandfyllning med komposit måste man börja med att etsa kaviteten. 
 
Vilken typ av syra innehåller den ets som används vid total-etstekniken?
 
Välj ett alternativ:

 

Klorvätesyra

Etansyra

Svavelsyra

Fosforsyra

Totalpoäng: 1
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8 Vilka funktioner har ets vid fyllningsterapi?
Ge två exempel. Om du skriver mer än ett svar bedöms endast de två först angivna svaren. 
Max 20 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…      Σ

 

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
- Avlägsnar oorganiskt material (lösa hydroxylapatit prismor)
- Avlägsnar smear layer (bearbetningslager)
- Bakteriedödande
- Blottlägger kollagenfibrer 
- Ökar bindningsyta som ger mikroretention
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9 Kadir besöker dig akut tre veckor efter att du lagat hans tand. Han uppger att det ilar i tanden ända
sedan den lagades. 
 
Du undersöker fyllningen och kan inte hitta några kliniska eller radiologiska avvikelser. Lagningen
är inte pulpanära. 
 
Vad är den vanligaste orsaken till ilningar efter fyllningsterapi med komposit?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Härdljuslampan har överhettat tanden

Fyllningen har för hård kontakt i ocklusion

Allergi mot fyllningsmaterialet

För lite bonding har använts vid fyllningstillfället

Totalpoäng: 1
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10 Saliven har stor betydelse när det gäller att skydda tänderna från karies. 
 
Saliven är mest effektiv i att minimera syra-attacker genom sin:
 
Välj ett alternativ:

 

Buffringsförmåga

Smörjande funktion

Antimikrobiella effekt

Fluorkoncentration

Totalpoäng: 1
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Avsnitt 2 
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11 Rose, 49 år kommer till kliniken för en fullständig undersökning. Senaste undersökning var för två
år sedan. Vid anamnesen uppger Rose att hon har diabetes typ II som är välinställd. Hon
medicinerar med Metformin. Hon röker 1 paket cigaretter per dag, hon säger att hon försökt sluta
men misslyckats flera gånger. Hon borstar tänderna 2 gånger per dag med fluoridtandkräm.
Du genomför en klinisk undersökning, tar röntgenbilder och ett fullständigt parodstatus.
Din kliniska undersökning visar generell blödning vid sondering och bristande munhygien.
 
Vilket parodontalt stadie har Rose?
 
Välj ett alternativ:

 

Stadie I

Stadie IV

Stadie III

Stadie II

Totalpoäng: 1
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12 Vilken grad av parodontit har Rose?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Grad C

Grad A

Grad B

Totalpoäng: 1
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13 Vid parodontit Stadie 1-4, vilken åtgärd bör prioriteras först enligt Nationella riktlinjer för
tandvård?
 
 
 
Välj ett alternativ:

 
 

Mekanisk infektionsbehandling + Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika

Mekanisk infektionsbehandling – "full-mouth disinfection"

Kirurgisk behandling – gingivektomi

Förbättrad munhygien

Totalpoäng: 1
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14 Du ska lägga upp en parodontal terapiplan för Rose.

I vilken ordning bör du utföra de olika moment som ingår i en parodontal behandling?
Poäng utdelas endast vid alla rätt.

Placera åtgärderna i den ordningen som är lämpligast. Det du gör först läggs i ruta 1 och
det du gör sist läggs i ruta 5

Totalpoäng: 1
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15 Som en del av din behandling vill du motivera Rose till att sluta röka. 
Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som ofta används för att uppnå
förändrade beteenden och vanor. 
 
Vad ska du som tandläkare göra vid ett motiverande samtal med Rose?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Stödja Rose i ett beslut om att ändra sina rökvanor

Bestämma att Rose måste påbörja sin rökavvänjning

Argumentera med Rose att rökstopp är nödvändigt

Bestämma att Rose slutar röka inom en viss tid

Totalpoäng: 1
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16 Du och Rose diskuterar hennes bristande munhygien. Hon vet att hon kan bli bättre på att sköta
sina tänder och undrar vad hon kan göra för förbättra sin munhygien.
 
Vilken åtgärd och rekommendation är mest lämplig utifrån Rose parodontala status?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Instruktion tandborstteknik och mellanrumsborstar, fluoridtandkräm 1450 ppm

Instruktion tandborstteknik och ordination klorhexidin-sköljning 2 ggr/dag i en vecka

Instruktion tandborstteknik och ordination klorhexidin gel 1% 2gg/dag i en vecka

Instruktion tandborstteknik och ordination NaF 5000 ppm 2ggr/dag i 2 veckor

Totalpoäng: 1
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17 I din behandlingsplan ska du besluta när Rose ska komma tillbaka till dig för en utvärdering av
den parodontala behandlingen.
 
Hur lång tid efter genomförd parodontalbehandling är det mest lämpligt att kalla Rose för
att utvärdera  resultatet?
 
Välj ett alternativ:

 
 

2 månader

4 veckor

6 månader

2 veckor

Totalpoäng: 1
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18 Rose är nu tillbaka för kontroll efter tandhygienistbehandlingen.  
Hon har slutat röka. Munhygienen är bristande approximalt och ställvis buckalt i överkäken. 
Rose har flera kvarstående tandköttsfickor med blödning djupare än 6 mm i överkäkens 
molarregioner som ej har läkt. 
 
Vilket behandlingsalternativ är mest lämpligt för tänderna med kvarstående fickor? 
 
Välj ett alternativ:

 
 

Parodontalkirurgi kvarstående fickor och instruktion munhygienrutiner

Redepuration med tillägg klorhexidin och instruktion munhygienrutiner

Redepuration kvarstående fickor och instruktion munhygienrutiner

Redepuration med tillägg antibiotika och instruktion approximala hjälpmedel

Totalpoäng: 1
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Avsnitt 3
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19 En 25-årig kvinna söker akut tandvård på grund av en frakturerad framtand och hon har också
blåmärken i ansiktet.
 
I vilken situation bör frågan om våld i nära relationer ställas?
 
Välj ett alternativ:

 

Enbart om du som tandläkare känner dej bekväm att ställa frågan

Enbart till patienter som söker på grund av flera fysiska skador

Enbart när patientens partner inte är med inne i behandlingsrummet

Enbart om tecken på andra skador finns, till exempel flera blåmärken

Totalpoäng: 1
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20 Maria, 52 år, kommer till din klinik för första gången och du gör därför en basundersökning. Maria
är fullt frisk. Hon har en tand som ilar när hon dricker kall dryck. I övrigt har hon inga subjektiva
besvär.
I samband med undersökningen upptäcker du en slemhinneförändring, se foto.
 
Vilken är den mest sannolika diagnosen för slemhinneförändringen?
 
 
Välj ett alternativ:

 

Verruca vulgaris

Fordyces spots

Lichen planus

Oral candidos

Totalpoäng: 1
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21 Epitel är en grundvävnad som täcker organ och vävnadsytor.
 
Vilken epiteltyp finns huvudsakligen i den orala slemhinnan?
 
Välj ett alternativ:

 

Flerskiktat skivepitel

Enskiktat kubiskt epitel

Enskiktat skivepitel

Övergångsepitel

Totalpoäng: 1
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22 Du har hittat ett omfattande sekundärkariesangrepp på Marias tand 26. Det är den som ilar när
Maria dricker kall dryck. Vid nästa besök kariesexkaverar du tanden. När du har exkaverat klart
upptäcker du en mindre blödning i botten av din preparation. Du förstår att det har uppstått en
pulpablotta.

Då det uppstått en pulpablotta i samband med kariesexkavering, hur behandlas tanden
lämpligast enligt de nationella riktlinjerna?

 

Välj ett alternativ:

 
 

Stegvis exkavering

Pulpektomi

Pulpaöverkappning

Partiell pulpotomi

Totalpoäng: 1
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23 Vilka känselnerver i pulpan svarar på kyla och förmedlar en snabb, vällokaliserad och
skarp typ av smärta?
 
Välj ett alternativ:

 

C-fibrer

Beta-fibrer

Gamma-fibrer

A-deltafibrer

Totalpoäng: 1
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24 Du ska rotbehandla tand 26. Den har vanligen tre eller fyra rotkanaler. Om tanden har tre
rotkanaler hittar man en kanal i varje rot. 

I vilken av rötterna hittar man vanligtvis den fjärde rotkanalen?
Max 5 ord.
Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/5

Totalpoäng: 1

Arbetsmaterial, underlag för bedömning:
Mesiobuccala
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25 Vid endodontisk behandling används vanligen manuella filar i början av instrumenteringen.
 
Nedan följer en beskrivning av en viss filtyp:
"En stark och smidig fil som inte frakturerar så lätt. Kan användas i både filande och roterande
rörelse vid avverkning. Liten avverkningsförmåga. På grund av att den är stark och smidig är det
en mycket bra fil att söka sig ned med som första fil i en kanal.
Filen tillverkas genom att en metalltråd slipas till en fyrkantig profil och vrids till en tät spiral."
 
Vilken typ av fil passar in på beskrivningen?
 
Välj ett alternativ:

 

Reamer

Hedström

K-fil

S-fil

Totalpoäng: 1
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26 Tand 26 visar sig ha en längsgående fraktur och den behöver därför extraheras. 
 
Vilka nerver bedövas vid lokalanestesi för extraktion i regio 26?  
 
Välj ett alternativ:

 

N. alveolaris superior posterior och n. palatinus major

N. supraorbitalis och n. alveolaris superior posterior

N. alveolaris inferior och n. supraorbitalis

N. palatinus major och n. auricularis posterior

Totalpoäng: 2
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27 Du vill gärna separera tand 26 innan extraktion eftersom tanden har en mycket stor fyllning.
 
Välj den bild som motsvarar hur en separation av tand 26 bör utföras.
 
Välj ett alternativ:

 

C

B

D

A

Totalpoäng: 1
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28 Fem dagar efter extraktionen av tand 26 besöker Maria 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 Maria. Maria är fullt frisk men allergisk mot penicillin-V
(fenoximetylpenicillin).
 
Vilket preparat är förstahandsvalet i denna situation?
 
Välj ett alternativ:

 

Klindamycin

Amoxicillin

Tetracyklin

Metronidazol

Totalpoäng: 1
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29 Maria undrar om du tycker att hon borde göra en porslinskrona på sin rotfyllda tand 36. Det
pratade nämligen hennes förra tandläkare om.
En viktig faktor när en rotfylld tand ska kronförses är att rotfyllningen håller god kvalitet. 
 
Hur är kvaliteten på rotfyllningen i tanden 36?
 
Välj ett alternativ:

 

Rotfyllningen har god längd men är otät

Rotfyllningen är kort och otät

Rotfyllningen har god längd och täthet

Rotfyllningen är kort och tät

Totalpoäng: 1
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Avsnitt 4
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30 Milo, 13 år, kommer till kliniken för kontroll på grund av ett tidigare trauma mot överkäksfronten.
Enligt journalen är det två år sedan traumat hände. Som diagnos står det i journalen: 11
exartikulation. 
 
Vad innebär exartikulation?
 
Välj ett alternativ:

 

Att tanden helt avlägsnats ur alveolen

Att tanden har en fraktur längs roten

Att tanden flyttats i bucko-lingualled

Att tanden tryckts uppåt i alveolen

Totalpoäng: 1
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31 Du tittar i journalen och ser att det finns några gamla apikala röntgenbilder av det skadade
området. Du tittar närmare på en av röntgenbilderna som togs två månader efter att skadan
uppkom.
 
Vilket radiologiskt fynd kan ses i den intraorala röntgenbilden?  
 
Välj ett alternativ:

 

Ett extra tandanlag ses i regio 12

Tanden 11 har intruderats upp i alveolen

Ett vidgat pulparum ses i tanden 12

Tanden 11 har en vidgad periodontalspalt

Totalpoäng: 1
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32 Eftersom det har gått cirka två år sedan Milos skada uppkom vill du nu undersöka området.
 
Vilka undersökningsmoment är mest lämpliga att utföra vid dagens undersökning av Milos
skadade tänder?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 
 

Mobilitetskontroll och gapförmåga

Sensibilitetstest och apikalröntgenbild

Bitförmåga och perkussionstest

Munhygien och ocklusionskontroll

Totalpoäng: 1
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33 Vid undersökningen kommer du fram till att tanden 11 drabbats av extern rotresorption.

Varför kan extern rotresorption uppkomma efter exartikulation?
Förklara kortfattat.
Om du skriver mer än ett svar bedöms endast första angivna svar. 
Max 20 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning:
Rothinnnecellerna har skadats, samt uttorkning vid 
exartikulation. Stor skada ger resorption pga infektion eller 
benremodellering. 
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34 Du berättar vad som har hänt med tanden 11 för Milo. Han undrar om det hade kunnat undvikas.
Milos tand blev utsatt för ett trauma som ledde till exartikulation.

Vilken behandling bör utföras i samband med exartikulation av en tand?
Beskriv kortfattat behandlingsgången. Om du skriver mer än en behandling bedöms
endast första angivna svar. 
Max 25 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/25

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Återplacering så fort som möjligt, flexibel splint i 2 veckor, rotbehandling 
(bör påbörjas inom 10 dagar och vara klar senast efter 4 veckor).
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35 Milo har ett bett som klassificeras: Klass II:1 med ofullständig läppslutning.

Vilken är den vanligaste anledningen till denna bettdiagnos?

Välj ett alternativ:

Skelettalt ursprung med en retrograd mandibel

Dentalt ursprung med protruderade incisiver

Dentalt ursprung med retroklinerade incisiver

Skelettalt ursprung med en retrograd maxilla

Totalpoäng: 1
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36 Milo har tidigare behandlats för korsbett.

Vilket påstående är korrekt gällande behandling av korsbett?

Välj ett alternativ:

Dubbelsidigt korsbett måste alltid behandlas för att främja käktillväxt

Både enkelsidigt och dubbelsidigt korsbett måste alltid korrigeras

Korsbett måste behandlas när de orsakar tvångsförning av mandibeln

Enkelsidigt korsbett måste korrigeras för att undvika mittlinjeförskjutning

Totalpoäng: 1
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37 Vilken är den mest effektiva behandlingen av korsbett i växelbettet?

Välj ett alternativ:

Expansionsplåt med Adams-klamrar

Aktivator

Quad helix

Bettspärrplåt med Z-fjäder

Totalpoäng: 1
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38 Benvävnad remodelleras ständigt hos en frisk individ.

Vilken cell är ansvarig för att bryta ner benvävnad?

Välj ett alternativ:

Osteoklast

Osteocyt

Osteofyt

Osteoblast

Totalpoäng: 1
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39 Erika, 56 år kommer till dig för undersökning. Hon har inte varit hos tandläkaren på ett par år. 
Erika borstar tänderna med fluoridtandkräm två gånger per dag.

Erika medicinerar med Waran. Hon har ett INR-värde på 2,0 
(INR = international normalized ratio)

Vad innebär ett INR-värde på 2,0?

Välj ett alternativ:

Antalet trombocyter är hälften så många som normalt

Koagulationen tar hälften så kort tid som normalt

Koagulationen tar dubbelt så lång tid som normalt

Antalet trombocyter är dubbelt så många som normalt

Totalpoäng: 1
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40 Erika berättar att hon har besvärats av ömhet i tredje kvadranten och att hon ibland behövt ta
smärtstillande.
Hon har Ipren (Ibuprofen) hemma, 400 mg. Du rekommenderar att hon undviker NSAID (icke-
steroida anti-inflammatoriska medel) eftersom de interagerar med hennes medicinering med
Waran (Warfarin).

Vilken interaktion har NSAID med Warfarin?

Välj ett alternativ:

Samtidig behandling minskar effekten av Warfarin och ökar INR

Samtidig behandling leder till ökad metabolism av Warfarin

Samtidig behandling leder till stimulerad trombocyt-aggregation

Samtidig behandling ger generellt ökad risk för blödning

Totalpoäng: 1
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41 Du granskar röntgenbilderna du har tagit i tredje kvadranten och kontrollerar bland annat
bensänkning och osseointegration vid de implantat som Erika fått tidigare.

Vilket påstående stämmer när det gäller Erikas implantat?

Välj ett alternativ:

Implantatet i regio 34 har bensänkning till ungefär femte gängan distalt

Implantatet i regio 36 har ingen osseointegration apikalt

Implantatet i regio 36 har bensänkning till ungefär tredje gängan distalt

Implantatet i regio 34 har ingen osseointegration apikalt

Totalpoäng: 1
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42 När du är klar med den kliniska och radiologiska undersökningen diagnostiserar du Erika med
periimplantär mukosit 34.

Hur behandlas lämpligast periimplantär mukosit? 

Välj ett alternativ:

NaCl = fysiologisk natriumklorid
PcV = fenoximetylpenicillin

Spolning fördjupade fickor med antimikrobiell lösning, åter för kontroll

Mekanisk infektionsbehandling med lambå, åter för kontroll

Information och instruktion munhygienrutiner, åter för kontroll

Sköljning NaCl, ordnination PcV 5-7 dagar, remiss till käkkirurg

Totalpoäng: 1
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43 Efter implantatbehandling är det inte helt ovanligt att patienten utvecklar periimplantär mukosit
eller periimplantit.

Vad är det för skillnad mellan periimplantär mukosit och periimplantit?
Om du skriver mer än ett svar bedöms endast första angivna svar.
Max 15 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/15

Totalpoäng: 1

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Mukosit involverar enbart mjukvävnad, periimplantit medför 
benförlust.
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44 Patienten Samuel, 34 år, söker dig akut. Han beskriver en bultande smärta som strålar upp mot
örat och berättar att tandköttet omkring visdomstanden på höger sida i underkäken är svullet och
ömt.

Samuel är trött då han inte kunnat sova så bra i natt trots att han har tagit Alvedon (paracetamol).
Han har ingen feber och kan svälja utan problem.
Efter att du har gjort en smärtutredning ställer du diagnosen perikoronit på tand 48. Du
instruerar Samuel hur han kan hålla rent omkring tanden på bästa sätt.

Vad mer är lämpligt att göra vid dagens besök? 

Välj ett alternativ:

Förskriva en systemisk antibiotikakur

Förskriva ett smärtstillande morfinpreparat

Spola ur tandköttsfickan regio 48 med fysiologisk koksaltlösning

Skicka remiss för att operera bort tand 48 så snart som möjligt

Totalpoäng: 1
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45 Vid en akut inflammation eller infektion är neutrofilerna först på plats.

Vad är neutrofilernas huvudsakliga uppgift vid akut inflammation eller infektion?

Välj ett alternativ:

Löser upp bakterieprodukter

Skyddar inflammerad vävnad

Fagocyterar patogener

Reparerar skadad vävnad

Totalpoäng: 1
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46 I Samuels fall var infektionen belägen omkring tand 48. I sällsynta fall kan en infektion från en
visdomstand i underkäken sprida sig så att ett livshotande tillstånd uppkommer, nämligen
munbottenflegmone.

Vilket är det viktigaste kliniska tecknet på munbottenflegmone? 

Välj ett alternativ:

Blåfärgad slemhinna under tungan

Förstorade lymfkörtlar mandibeln

Fluktuerande svullnad i munbotten

Hård svullnad i munbotten

Totalpoäng: 1
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47 Samuel hade under natten tagit flera tabletter Alvedon (paracetamol) på grund av smärta.
Paracetamol är ett av de mest använda läkemedlen vid behandling av smärta och feber.
Överdosering av paracetamol kan leda till organskador.

Vilket organ skadas vanligen vid överdosering av paracetamol? 
Max 5 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/5

Totalpoäng: 1

Arbetsmaterial, underlag för bedömning:
Levern
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48 När en retinerad visdomstand i underkäken ska opereras bort påverkar tandens lutning hur
komplicerat ingreppet är.

Vilken visdomstand är enklast respektive svårast att avlägsna? Gör en preoperativ
bedömning av svårighetsgraden baserat på tandens lutning.
Poäng utdelas endast för alla rätt.

Dra och placera samtliga bilder av tand 48 i rätt ordning med den som är enklast att
operera bort som nummer ett (1) och den som är svårast som nummer fyra (4).

Totalpoäng: 1
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49 När du planerar ett protetiskt arbete bör du ta hänsyn till patienten och de kliniska
förutsättningarna när du gör ditt materialval. 

Vilken typ av konstruktion är mest lämplig i nedanstående fall?

Markera rätt alternativ:

Oxidkeram
med ytporslin

Monolitisk
oxidkeram Litiumdisilikat

Singelkrona i molarområdet med
begränsat utrymme ocklusalt.

3-ledsbro regio 14-16 på en patient
med bruxism

Krona i fronten där granntänderna är
translucenta incisalt

Totalpoäng: 0.75
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50 Du har preparerat för en bro. Du har tagit definitivavtryck av preparationerna och avtryck av
motstående käke. Du tar också ett bettindex i vax.

Varför behövs ett bettindex?

Välj ett alternativ:

För att kontrollera ocklusalt utrymme

För att kontrollera preparationernas parallellitet

För att kunna tillverka en temporär ersättning

För att registrera käkarnas inbördes relation

Totalpoäng: 1
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51 Du har preparerat för en bro.

Varför ska patienten ha en temporär bro tills den permanenta bron är färdig?
Ange de två (2) viktigaste orsakerna. Om du skriver fler än två orsaker bedöms endast de två
första. Max 20 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/20

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: Skydda 
preparation och minska risk för karies och pulpit. 
Platshållare/minskar risk för förflyttning/elongering. 
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52 Din patient Anna har sedan flera år tillbaka haft en större kompositfyllning på tand 11. Fyllningen
har frakturerat flera gånger och ni har nu kommit överens om att istället göra en krona i
litiumdisilikat på tand 11. 

Hur bör preparationsgränsen utformas?

Välj ett alternativ:

Bild A

Bild B

Bild D

Bild C

Totalpoäng: 1
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53 För att få fullgod estetik är färgtagning viktigt.

När bör färgtagning genomföras för en fastsittande protetisk konstruktion?

Välj ett alternativ:

Efter avtryckstagningen

Efter att preparationen är färdig

När temporära konstruktionen är cementerad

Innan man påbörjat preparationen

Totalpoäng: 1
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54 Du ska cementera en krona med fosfatcement.

I vilken ordning utförs momenten?
Poäng utdelas endast vid alla rätt.

Det du gör först placeras i ruta 1 och det du gör sist i ruta 5

Totalpoäng: 1
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55 Din patient Anders har en tandlucka i regio 46, 47 och du ska planera för implantatbehandling.

Vilka anatomiska strukturer behöver kartläggas med röntgenundersökning inför
implantatbehandling på Anders?

Välj ett alternativ:

Spina mentalis och basis mandibulae

Foramen linguale och foramen mentale

Os hyoideum och ramus mandibulae

Fovea mandibulae och canalis mandibularis

Totalpoäng: 1
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56 Om det är otillräckligt med ben för att sätta ett implantat kan man behöva använda
benersättningsmedel.

Hur lång inläkningstid krävs för benersättningsmedel innan man kan sätta ett implantat?

Välj ett alternativ:

10-12 månader

2-4 månader

6-9 månader

minst 12 månader

Totalpoäng: 1
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57 Calle har förlorat tanden 12 efter en olycka och han vill bli remitterad för att få implantat. När man
planerar implantatbehandling är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme mellan
angränsande tandrötter.

Hur mycket plats krävs i mesio-distal riktning för att det ska finnas tillräckligt utrymme för
ett implantat? 

Välj ett alternativ:

9 mm

5 mm

7 mm

3 mm

Totalpoäng: 1
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58 Du ska lämna ut en hel överkäksprotes och en partialprotes till underkäken till Gustav som är 86
år. Du har justerat passformen och både överkäks- och underkäksproteserna känns bra när
Gustav har dem på plats i munnen.

Vad är viktigast att kontrollera innan Gustav går hem?

Välj ett alternativ:

Att Gustav kan prata obehindrat med de nya tänderna på plats

Att Gustavs fru har godkänt färg och form på proteständerna

Att Gustav vet hur proteserna har slipats in

Att Gustav kan sätta i och ta ut proteserna själv

Totalpoäng: 1



TDL 2211 Del 1

72/85

59 Gustav får sina nya proteser idag. 
Han behöver instruktion om vad han ska tänka på nu när han börjar använda proteserna.

Vilken information är mest lämplig att ge till Gustav, som är ny protesbärare?

Välj ett alternativ:

Fortsätt använda proteserna varje dag, även om de skaver

Öva högläsning för att träna på att tala med proteserna

Gör rent proteserna med tandborste och vanlig tandkräm

Spänn klamrarna med en tång om protesen känns lös

Totalpoäng: 1
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60 Behandlingen går bra och Gustav trivs med sina proteser.
Efter flera år kommer Gustav tillbaka. Han tycker inte att underkäkens protes är stabil när han
tuggar. Ni diskuterar om det ska göras en ny protes eller om det går att justera den.

Vilket av dessa påståenden är en indikation för rebasering?

Välj ett alternativ:

Protesens retention är dålig

En stödtand har extraherats

En aktiv klammer har gått sönder

Ocklusionsplanen bör ändras

Totalpoäng: 1
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61 Carl, 42 år, besöker din klinik då han upplever besvär från käklederna. 

Efter att ha gått igenom anamnesen och gjort en bettfysiologisk utredning ställer du diagnosen
degenerativ ledsjukdom och artralgi. 

Vilket undersökningsfynd är förenligt med diagnosen degenerativ ledsjukdom enligt
DC/TMD?

Välj ett alternativ:

Smärtlokalisation bekräftat till käkleden/käklederna

Maximal gapning med assistans inklusive vertikal överbitning < 40 mm

Knäppande, poppande eller smällande ljud vid både öppning och stängning

Krepitation vid gapning, stängning, laterotrusion eller protrusion

Totalpoäng: 1



TDL 2211 Del 1

76/85

62 Vilket undersökningsfynd är förenligt med diagnosen artralgi enligt DC/TMD?

Välj ett alternativ:

Smärtlokalisation bekräftat till käkleden/käklederna

Krepitation vid gapning, stängning, laterotrusion eller protrusion

Låsning eller upphakning av käkleden/käklederna

Knäppande ljud vid både öppning och stängning

Totalpoäng: 1
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63 Bruxism är en vanlig orsak till att patienter upplever besvär från tuggmuskler och käkleder. 

Vilka andra parafunktioner kan orsaka dessa typer av besvär? 
Ge exempel på två (2) andra parafunktioner. Om du skriver mer än två exempel bedöms endast
de två första angivna svaren.
Max 10 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/10

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Tuggummituggande, bita på naglar, bita på läppar/kind, tungpressning
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64 I vilken käke är det lämpligast att placera en bettskena?

Välj ett alternativ:

I den käke med minst horisontell benförlust

I den käke med minst antal tänder

I den käke med minst attritionsskador

I den käke med minst antal restaurationer

Totalpoäng: 1
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65 En vanlig behandling vid bettfysiologiska besvär är stabiliseringsskena. En korrekt utformad
stabiliseringsskena bör åstadkomma ett så kallat framtandslyft (anterior guidance). 

Vad innebär framtandslyft? 

Välj ett alternativ:

Endast kontakt i fronten vid retrusion

Endast kontakt i fronten vid laterotrusion

Endast kontakt i fronten vid ocklusion

Endast kontakt i fronten vid protrusion

Totalpoäng: 1
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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.

Momand P. et al. Effect of antibiotic prophylaxis in dental implant surgery: A multicenter placebo-
controlled double-blinded randomized clinical trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2022
Feb;24(1):116-124
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66 Inom det odontologiska arbets- och forskningsfältet används terminologi som är internationell och
har en specifik betydelse.
 
Vad innebär det att en studie är blindad?
 
Välj ett alternativ:

 

Behandlande tandläkare får inte veta om patienten är med i studien men vet vilken
behandling som ges

Blindade behandlande tandläkare och patienter har företräde i studien och kan komma
snabbare till behandling

Patienten får under studiens gång inte veta vilken av behandlingarna hen får av de
behandlingar som prövas i studien

Patienten får inte veta om hen är med i studien men vet vilken behandling som ges

Totalpoäng: 1
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67 I studien undersöker man om antibiotikaprofylax påverkar resultatet av implantatoperation.

Vilket var studiens primära utfallsmått?

Välj ett alternativ:

Adverse event

Postoperativ infektion

Implantatförlust

Implantatläkning

Totalpoäng: 1
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68 Vilka var de vanligaste exklusionskriterierna som gjorde att patienter exkluderades/inte 
deltog i studien?
Poäng utdelas endast vid alla rätt.

Dra till rätt ruta i fallande ordning, dvs 1) vanligaste orsaken, 2) näst vanligast 3) tredje
vanligast och 4) fjärde vanligast.

Totalpoäng: 1
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69 I den här studien ingick 474 patienter och skillnaden i utfall mellan intervention och placebo var
liten .

Hur många patienter hade man behövt inkludera för att samma skillnad skulle bli
säkerställd med statistiskt säkerhet?

Välj ett alternativ:

6000 sammanlagt

8000 i varje grupp

500 i varje grupp

1000 i varje grupp

Totalpoäng: 1
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70 Vilken är den viktigaste orsaken till att antibiotika ska ordineras enligt strikta evidens-
baserade rekommendationer, enligt artikeln?
Om du skriver mer än en orsak bedöms endast första angivna svar. 
Max 30 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/30

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Antibiotikaresistenta bakterier är ett världsomfattande problem. Sådana 
stammar har utvecklats på grund av överförskrivning av antibiotika. Genom 
strikta förskrivningsregler minskar risken för att antibiotika blir verkningslöst.
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