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Uppgift Totalpoäng Uppgiftstyp

Dokument

Dokument

1 2 Essä

2 1 Flervalsfråga

3 1 Flervalsfråga

4 1 Flervalsfråga

5 1 Flervalsfråga

6 1 Flervalsfråga

7 1 Flervalsfråga

8 1 Flervalsfråga

9 1 Flervalsfråga

10 2 Essä

11 1 Flervalsfråga

12 2 Essä

13 1 Flervalsfråga

14 1 Flervalsfråga

15 1 Flervalsfråga

16 1 Essä

17 1 Flervalsfråga

Dokument

18 1 Flervalsfråga
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19 1 Flervalsfråga

20 1 Flervalsfråga

21 1 Flervalsfråga

22 1 Flervalsfråga

23 1 Essä

24 1 Flervalsfråga

25 1 Dra och släpp

26 1 Flervalsfråga

27 1 Flervalsfråga

28 1 Flervalsfråga

29 1 Flervalsfråga

30 1 Dra och släpp

31 1 Essä

32 1 Flervalsfråga

33 1 Flervalsfråga

34 1 Flervalsfråga

35 1 Flervalsfråga

36 1 Flervalsfråga

37 1 Flervalsfråga
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Del 2
 

Information:

I denna del 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:  40 poäng
Antal uppgifter: 37
Frågans nummer står överst på varje sida.
 

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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Nalin, 6 år
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Nalin, sex år, kommer till kliniken tillsammans med sin mamma. Idag är det dags för
undersökning.
När du ställer anamnesfrågor framkommer det att Nalin har astma, framför allt i samband med
förkylningar, och att hon är allergisk mot hundar och katter.
Vid behov medicinerar hon med Pulmicort (Budesonid).

När du vill påbörja den kliniska undersökningen börjar Nalin gråta och gömmer sig bakom
mamman.

Vad är viktigt att komplettera anamnesen med i detta fall?
Max 25 ord. Om du skriver mer än ett svar bedöms endast första angivna svar.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…      Σ

 

Ord: 0/25

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Nalins tidigare tandvård- och vårderfarenhet, och ta reda på vad som 
kan ha skrämt henne.
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I anamnesen framgår att Nalin har astma och att hon använder en inhalator för läkemedlet
Pulmicort (Budesonid).
 
Hur kan detta läkemedel påverka munhälsan?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Läkemedlet orsakar vanligen sura uppstötningar

Läkemedlet ger ökad risk för candidainfektion i munnen

Patienten får ökad plackansamling då läkemedlet är klibbigt

Läkemedlet orsakar att patienten blir muntorr

Totalpoäng: 1
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Mamman berättar att Nalin brukar vara duktig hos läkaren men att hon har varit orolig inför
tandläkarbesöket. För ungefär två år sedan fick hon dra ut en tand, och hon har pratat om att hon
inte vill dra ut någon tand igen. Nalin sitter i stolen och verkar inte vara orolig när du pratar med
mamman.
 
Vilket moment är mest lämpligt att utföra vid dagens undersökning?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 
 

Prata med Nalin och visa några av instrumenten som behöver användas

Instruera mamman om munhygien för Nalin och boka ny tid om ett år

Prata mer med mamman om vad som behöver utföras och boka ny tid

Be mamman att hålla fast Nalin så att du kan undersöka flickans tänder

Totalpoäng: 1
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Medan du har pratat med Nalins mamma har flickan lugnat ner sig lite och hon lyssnar nu på vad
du säger. Du berättar för henne om undersökningen och visar några av instrumenten som finns på
undersökningsbrickan. Nalin går med på att du får titta henne i munnen. Du kan se att hennes
första permanenta molarer i underkäken håller på att eruptera.
 
Vad kan vara en risk när första permanenta molarerna i underkäken erupterar? 
 
Välj ett alternativ:

 
 
 

Ofta orsakar frambrottet fördjupade fickor som kan orsaka parodontit

Tänderna erupterar snabbt och har därför ökad risk för att få karies

Tändernas eruption avstannar efter frambrott och blir ankylotiska

Precis när tänderna ska bryta fram kan det bildas en eruptionscysta

Totalpoäng: 1
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Vid den kliniska undersökningen ser du att Nalin saknar tand 84. Det finns också karies i några
tänder.
 
Vilka röntgenbilder finns det indikationer att ta på Nalin? 
 
Välj ett alternativ:

 
 

Fyra liggande bitewing

Inga bilder

Helstatus

Två liggande bitewing

Totalpoäng: 1
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Nalin vill inte gå med på att ta intraorala röntgenbilder. Du funderar på om det istället kan vara ett
alternativ att ta en panoramabild.
 
Vilken fördel finns med en panoramaröntgenbild i Nalins fall?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Panoramabilden ger en avbildning av käkarna som är helt utan förvrängningar

Panoramatekniken ger en detaljrik bild med lika låg stråldos som för bitewing

Panoramabilden är detaljrik och är bra för att kontrollera karies

Panoramatekniken är ett lämpligt alternativ om patienten är orolig

Totalpoäng: 1
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Du pratar lite mer med Nalin och hennes mamma innan ni bokar en ny tid. 
När Nalin kommer tillbaka går det bra att ta en panoramabild på henne.
Panoramabilden har begränsningar och är svår att använda för all typ av diagnostik. I
panoramabilden som tas på Nalin kan dock några radiologiska fynd ses. 
 
Vilket radiologiskt fynd ses i panoramabilden på Nalin?
 
Välj ett alternativ:

 

46 apikal parodontit

18 nybildat anlag

75 m manifest karies

51 och 61 kronfrakturer

Totalpoäng: 1
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Du granskar panoramabilden och kontrollerar vilka permanenta tänder och tandanlag Nalin har.
 
Hur många permanenta tänder och tandanlag har Nalin?
 
Välj ett alternativ:

 

20

24

28

32

Totalpoäng: 1
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I anslutning till undersökningen bedömer du kariesrisken för Nalin.

Vilken faktor är mest avgörande för bedömningen av Nalins kariesrisk?

Välj ett alternativ:

Kost med högt innehåll av socker

Fluorid endast i form av tandkräm

Gingivit vid sondering vid alla tänder

Antal karierade och fyllda tänder

Totalpoäng: 1
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Vid den kliniska undersökningen som du kompletterat med en panoramaröntgenbild ser du att
Nalin har flera kariesangrepp.
Du har bestämt dig för att åtgärda Nalins kariesangrepp med fyllningar.

Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till för beslut om en primär tand ska åtgärdas med
fyllningsterapi? 
Ange två (2) viktiga faktorer som påverkar beslutet. Om du skriver mer än två svar bedöms
endast de två första angivna svaren.
Max 25 ord

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/25

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Primära tänder har varierande betydelse beroende på bettutvecklingsstadium. 
Hur lång kvarvarande tid tanden beräknas ha i bettet och fysiologisk 
rotresorption har betydelse.

Andra svar som bedömts rimliga kan ge poäng på frågan 
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Nalin kommer tillbaka för att laga ett av kariesangreppen. 
Hon är lite orolig och du vill utföra behandlingen så att Nalin känner att hon har lite kontroll över
vad som händer.
 
Vilken metod är mest effektiv för att ge Nalin en känsla av att ha kontroll?
 
Välj ett alternativ:

 

Komma överens om ett tecken att sluta

Berätta hur lång tid ingreppet kommer att ta

Fråga henne om behandlingen gör ont

Förklara varje behandlingsmoment noga

Totalpoäng: 1
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För att kunna laga det mesio-ocklusala kariesangreppet i tanden 65 behöver du lägga
lokalbedövning på Nalin. Du visar henne hur det går till genom tell-show-do-metoden. Du
kommer överens med Nalin om att ge henne lokalbedövning och det fungerar bra.

Hur utförs lokalbedövning för tanden 65?
Beskriv kortfattat samtliga moment som utförs i samband med lokalbedövning för tanden 65.
Max 25 ord

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/25

Totalpoäng: 2

Arbetsmaterial, underlag för bedömning:
Först ytanestesi på injektionsstället, injicering långsamt buckalt ifrån (samt 
ev transpapillärt). Visa och förklara känslan, att det känns tjockt men ser 
ut som vanligt. 
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Efter att bedövningen lagts är det viktigt att informera Nalin och hennes föräldrar.
 
Vad är viktigt att berätta vad gäller bedövningen?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Att bedövningen kommer att sitta i minst fem timmar och att undvika mat och dryck

Att Nalin behöver klämma på läppen för att veta om bedövningen har släppt

Att Nalin inte får bita sig i läppen medan bedövningskänslan finns kvar

Att bedövningen går över direkt efter att behandlingen är klar och märks inte av

Totalpoäng: 1
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Biverkningar från lokalbedövning är ovanliga.
 
Vilken är den största risken för uppkomsten av biverkningar efter administration av
lokalanestetika?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Snabb metabolism hos patienten

Injektion i kärl

Tillsats av adrenalin

Snabb injektion av bedövningsmedel

Totalpoäng: 1
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Lokalanestetika (LA) används för att åstadkomma reversibel lokal anestesi. 
I Nalins fall är vävnaderna där injektionen sker inte inflammerad, men om en vävnad är
inflammerad kan bedövningsmedlet förväntas ha sämre effekt.
 
Varför förväntas lokalanestetika ha en sämre effekt i inflammerad vävnad?
 
Välj ett alternativ:

 
 
 

Det cellulära upptaget av LA minskar vid lägre pH

Bindningen av LA till natrium-kanaler blir sämre vid ökad temperatur

LA joniseras och vattenlösligheten minskar

LA inaktiveras av enzymer som är aktiva vid inflammation

Totalpoäng: 1
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Bedövningen fungerar bra och du kan exkavera karies i Nalins tand 65.
Kariesangreppet är ganska djupt men det blir inte pulpalesion när du har exkaverat till kariesfritt.

Vilket fyllningsmaterial är mest lämpligt att använda för Nalins tand 65?
Om du skriver mer än ett svar bedöms endast första angivna svar. Max 5 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/5

Totalpoäng: 1

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Ljushärdande glasjonomer

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 2211 Del 2

21/42

17 17/37
 
Förutom att göra fyllningsterapi behöver Nalin ytterligare åtgärder för att få en god munhälsa i
framtiden. I de nationella riktlinjerna för tandvård finns idag generella råd när det gäller barn och
ungdomars tandhälsa.
 
Vad är viktigast för att främja tandhälsan hos barn enligt de nationella riktlinjerna?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Fluoridsköljning av tänderna regelbundet som genomförs i skolan

Rekommendation att använda tandtråd med fluorid varje dag

Fissurförsegling av tänderna 16, 26, 36 och 46 när de har erupterat

Förändring av kostvanor så att kosten inte innehåller något socker

Totalpoäng: 1
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Niklas, 44 år
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Niklas, 44 år, kommer till din klinik för första gången. Just nu har Niklas inte ont någonstans i
munnen men han har svårt att tugga mat eftersom många tänder är trasiga. Han är mycket
motiverad att ta tag i sin orala hälsa.
Idag ska du göra en basundersökning på Niklas. 
 
Vad av följande är lämpligast att inleda en basundersökning med? 
 
Välj ett alternativ:

 

Avlägsna plack och tandsten

Ta röntgenbilder

Ta upp anamnes

Kontrollera munslemhinnan

Totalpoäng: 1
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Du börjar med att ta upp en noggrann anamnes.
Niklas berättar att han tidigare arbetat med att provsmaka viner och han hamnade då i ett
alkoholmissbruk. Niklas har nu bytt yrke och har varit nykter i 4 år. 
 
Ett så frekvent intag av vin som Niklas tidigare har haft kan orsaka tandslitage.
 
Vilken typ av tandslitage handlar det troligen om? 
 
Välj ett alternativ:

 

Erosion

Abrasion

Attrition

Abfraktion

Totalpoäng: 1
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Det framkommer vidare att Niklas har genomgått en gastric bypass-operation för två år sedan.
 
Vad är en gastric bypass-operation för typ av operation?
 
Välj ett alternativ:

 

Operation för att reducera snarkning

Gallstensoperation

Operation av hjärtats kranskärl

Operation mot övervikt och fetma

Totalpoäng: 1
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Body mass index (BMI) är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt. Det används för att
räkna ut om man har undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma. 
Niklas har idag måttlig övervikt med ett BMI på 27.
 
Hur beräknas BMI? 
 
Välj ett alternativ:

 
 

Längd (m) / Kroppsvikt (kg)

Kroppsvikt (kg) / (Längd (m) x Längd (m) )

Kroppsvikt (kg) / Längd (m)

Kroppsvikt (m) / (Längd (m) + Kroppsvikt (kg)

Totalpoäng: 1
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Eftersom Niklas har genomgått en operation mot övervikt och fetma finns det en risk för negativa
effekter på hans munhälsa.
 
Vad har Niklas en ökad risk för?
 
Välj ett alternativ:

 
 

Karies

Parodontit

Slemhinneförändringar

Muntorrhet

Totalpoäng: 1
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Niklas har en förhöjd kariesrisk efter sin gastric bypass-operation.

Varför har Niklas fått en förhöjd kariesrisk efter operationen?
Förklara kortfattat vad den ökade kariesrisken beror på. Om du skriver mer än ett svar bedöms
endast första angivna svar.
Max 10 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/10

Totalpoäng: 1

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
På grund av ökad intagsfrekvens av mat, behöver äta flera små mål.

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 2211 Del 2

29/42

24 24/37

Eftersom Niklas behöver äta ofta har han ökad risk för att få karies. Du gör nu en klinisk
undersökning.

Vad av följande stämmer in på Niklas?

Välj ett alternativ:

Han har en snuslesion

Han har subgingival tandsten

Han saknar anlag för tand 44

Han har diastema mediale

Totalpoäng: 1
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Du har nu tagit en panoramaröntgenbild och ska granska den. 

Vilka av Niklas befintliga tänder i överkäken är rotrester?
Poäng utdelas endast vid alla rätt.

Placera samtliga tänder i rätt ruta.

Totalpoäng: 1
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Du har nu tagit stående bitewing för kontroll av karies och marginala benförhållanden. Du
granskar bilderna och ska registrera dina fynd i journalen.

Vilka radiologiska fynd ses i röntgenbilderna?

Välj ett alternativ:

15do komposit, 26 rotfylld rotrest, 45d sekundärkaries

15mo fraktur, 38o komposit, 34 intakt tand

25mod komposit, 28 karierad rotrest, 47 furkationsinvolvering

16mo amalgam, 27 karierad rotrest, 45d preparationsskada

Totalpoäng: 1
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Du hinner inte mer idag men ger Niklas information om vad du har sett i hans mun vid
undersökningen och rekommenderar att ni bokar en ny tid.
Niklas har inga symtom idag. 

Vad är lämpligt att göra först vid nästa besök, förutsatt att anamnes och status är
oförändrade?

Välj ett alternativ:

Extrahera 27 rotrest på grund av apikal parodontit

Depurera hela bettet för att underlätta egenvård

Laga frakturen på 47 för att undvika pulpainvolvering

Ta apikalbilder för att därefter kunna göra en terapiplan

Totalpoäng: 1
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När Niklas kommer tillbaka på ett andra besök kompletterar du med apikalbilder och berättar om
dina fynd. Du skriver också en preliminär terapiplan.

Vilka tänder har så dålig prognos att de behöver primärextraheras?

Välj ett alternativ:

26, 27, 28

17, 26, 27, 28, 38, 48

17, 25, 26, 27, 28, 48

17, 16, 15, 26, 27, 28, 38, 48

Totalpoäng: 1
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Du planerar för att extrahera de karierade rotresterna.
Niklas säger nu att han länge stört sig på mellanrummet mellan framtänderna i överkäken
(diastema mediale) och undrar om du kan börja med att ordna så att han slipper mellanrummet.

Vad är lämpligast att svara på Niklas fråga?

Välj ett alternativ:

Du rekommenderar fullkronor för bästa hållbarhet

Du rekommenderar porslinsfasader för bästa estetiska resultat

Du rekommenderar kompositpåbyggnad för att undvika avverkning på tänderna

Du rekommenderar Niklas att avvakta åtgärd med tanke på kariessituationen

Totalpoäng: 1
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En vecka senare kommer Niklas akut till dig. Nu har han fått värk på höger sida av munnen.

Vilken är den korrekta behandlingsordningen vid ett akutbesök?
Poäng utdelas endast vid alla rätt.

Dra och placera åtgärderna i rätt ordning. Först/överst: 1 och sist/nederst: 6

Totalpoäng: 1
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Under akutbesöket framkommer det att Niklas har en molande värk på höger sida som förvärras
när han äter eller dricker, både varmt och kallt. Värktabletter tar bort smärtan tillfälligt. När du gör
dina kliniska tester reagerar tand 15 positivt med kvardröjande smärta på kyltest. På röntgen ses
friska apikala förhållanden på tand 15.

Vilken pulpadiagnos är troligast för tand 15?
Om du skriver mer än ett svar bedöms endast första angivna svar. Max 5 ord.

Skriv in ditt svar här

Teckenf…    

 Σ  

Ord: 0/5

Totalpoäng: 1

Arbetsmaterial, underlag för bedömning: 
Symptomatisk pulpit. 
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Du ställer diagnosen symptomatisk pulpit på tand 15. Det återstår cirka 20 minuter av
akutbesöket.
 
Vad är lämpligt att göra som akutbehandling idag på tand 15?
 
Välj ett alternativ:

 

Avlägsna kronpulpan

Stegvis exkavering

Extrahera tanden

Preparera rotkanalerna

Totalpoäng: 1
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Några månader senare är samtliga karierade rotrester extraherade och några tänder är lagade.
Niklas har fortfarande en ökad kariesrisk med tanke på att han behöver äta ofta. Han har dock
fått stöd att minska sockerintaget.
Tandhygienisten som du samarbetar med har träffat Niklas och utfört mekanisk
infektionsbehandling samt givit råd om egenvård. Niklas borstar nu tänderna två gånger per dag
med fluoridtandkräm och använder mellanrumsborstar dagligen.
 
Vad av följande bör Niklas rekommenderas för att främja hans munhälsa ytterligare?
 
Välj ett alternativ:

 

Fluoridtillskott

Försegling av initialkaries

Zinkpreparat

Klorhexidinsköljning

Totalpoäng: 1
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Niklas har nu fått in rutinen att skölja med 0,2-procentig NaF-lösning. Ytterligare tid har passerat
och du bedömer att kariessituationen är stabil.
Du påbörjar nu din protetiska rehabilitering och planerar att göra en individuellt framställd gjuten
pelare på den rotfyllda tanden 15.
 
Hur många millimeter av tätt rotfyllningsmaterial bör minst finnas kvar apikalt i tand 15 för
att undvika bakterieläckage?
 
Välj ett alternativ:

 

2mm

1mm

4mm

6mm

Totalpoäng: 1
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Du lämnar minst 4 mm av rotfyllningsmaterialet för att undvika bakterieläckage.
I de fall där stiftförankring behövs ur retentionssynpunkt finns det olika typer av
laboratorieframställda och klinikframställda pelare att välja på. 
Till laboratorieframställda pelare används i Sverige idag oftast en kobolt-kromlegering eller en
guldlegering. 
 
Vilken fördel har pelare i kobolt-krom jämfört med guldpelare?
 
Välj ett alternativ:

 

De går snabbare att forma om

De har högre estetik

Det är lägre materialkostnad

De är enklare att avlägsna

Totalpoäng: 1
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Du väljer att göra en laboratorieframställd gjuten pelare i kobolt-kromlegering eftersom Niklas inte
vill betala extra för att få en guldpelare.
Niklas har inte råd med någon implantatbehandling just nu och ni har därför kommit överens om
att göra en skeletterad partialprotes i överkäken.
 
När i framställningsprocessen av en skeletterad partialprotes bör eventuell bettslipning
och preparation för ocklusala stöd göras?
 
Välj ett alternativ:

 

I samband med att skelettet provas

I samband med utlämning av protesen

Efter provning av tanduppsättningen

Innan definitivavtrycket tas

Totalpoäng: 1



TDL 2211 Del 2

42/42

37 37/37

Niklas skeletterade partialprotes ska ersätta tänderna i regio 24-28.

Hur bör protesbasen i sadelpartiet utformas för att skapa en bra understödsyta?

Välj ett alternativ:

Täcka hela tuber maxillae

Täcka hela trigonum retromolare

Täcka hela palatum durum

Täcka hela palatum molle

Totalpoäng: 1




