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A. 
”Vanskelig å tørrlegge” (erstatter ”Jeg må trekke en tann, hva skal jeg gjøre?”) 
Per Jørgensen er 50 år. Han er kjemiingeniør og jobber i et farmasøytisk firma. Under en 
rutineundersøkelse finner du en sekundærkarieslesjon bukkalt på 16 ved en gammel 
amalgamfylling. 
Du informerer pasienten om muligheter og han vil nå gjerne ha en tannfarget fylling. 
Behandlingen går veldig bra inntil du skal sette på kofferdam før du skal legge fyllingen. 
Dette lurer pasienten på. Han har ikke vært borte i at dette har vært nødvendig for å legge 
en enkel fylling tidligere. 
Du forsøker å forklare at det er for nærmest å lime fyllingen fast til tannen og få en tett 
fylling. Han lar seg ikke avfeie med noen enkle forklaringer. Han lurer på hvordan det er 
mulig og hvorfor det er så viktig med kofferdam? 
Ansvarlig 
Morten Rykke 
Kariologi 
 
 
B. 
"Lite pent smil" 
Lise Svendsen er flyttet fra Tinn i Telemark til Oslo, er 37 år og ugift, og har endelig truffet 
mannen i sitt liv. Jens og Lise har felles interesser på mange plan, og vil dele livet med 
hverandre. Lises problem nå er tennene. Hun vil naturligvis gjeme se så pen ut som mulig, 
men føler hun må skjule tennene når hun smiler. Hun røyker, og jekslene ser nesten svarte ut 
på grunn av store amalgamfyllinger. Disse har en utstrekning som ikke er begrenset til 
tennenes mellomrom, men som til dels også går ut på siden av tennene. Fronttennene har 
store 
fyllinger som er ganske gulbrune i fargene, og dessuten kan man ofte se at det ligger belegg i 
relasjon til fyllingene. Hun blør ofte i tannkjøttet når hun pusser tennene, og derfor pusser 
hun 
ofte forsiktig. En jeksel i venstre underkjeve er øm, og den føles litt 1øs. Hun vurderer å gå til 
tannlegen for å høre hva som kan gjøres for at hun skal få et penere smil. Hun vil gjerne ha 
en 
behandling som er varig, og er spent på hva det vil koste. 
(Forfatter: Nina Rygh Thoresen) 
 


