Fagprøve for tannleger utdannet utenfor EØS og Sveits
Informasjon om eksamensdelene:
Gjeldende for Høsten 2020
1. testing av praktiske – manuelle ferdigheter (propedeutiske)
2. testing av praktiske – kliniske ferdigheter (pasientkasus)
Det er en forutsetning at foregående prøver og eksamener er bestått for å kunne gå opp til
de neste eksamener.
1. Testing av praktiske/manuelle ferdigheter

Dette er en 4 timers praktisk eksamen på modeller og simulatorer, og gjennomføres på
Ferdighetssenteret – Odontologi (FHS) på Gaustad. Den praktiske eksamen vil inneholde
oppgaver innenfor fagområdene Kariologi, Protetikk, Endodonti og Periodonti, og har som
mål å bedømme relevante manuelle og operative ferdigheter innen de ulike fagområdene.
Eksamen vurderes som bestått / ikke bestått og med bruk av 2 interne og 1 ekstern sensor.
Noen eksempler på eksamensoppgaver kan være:
a) Tann 16
b) Tann 14
c) Tann 26

Preparering for metall-keram krone
D
Miniboks - preparering
MOD Kasseform - preparering

Det vil normalt være anledning til å gjøre seg kjent med utstyret – propedeutiske units, men
det tas i år forbehold grunnet hensynet til smittevernreglementet.
Det vil bli stilt til rådighet følgende bor for preparering og puss:

i tillegg til turbin, samt blått og rødt vinkelstykke. Det tas imidlertid forbehold om bruk av
turbin grunnet aerosol og hensynet til aktuelt smittevern.

2. Testing av praktiske/kliniske ferdigheter
Den praktisk / kliniske eksamen skal vurdere søkernes kliniske ferdigheter, og om de kliniske
og operative prinsipper er i samsvar med det som er anerkjent som god klinisk praksis i
Norge, og i henhold til veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten».
Denne praktisk / kliniske eksamen gjennomføres normalt på Institutt for klinisk odontologi
(IKO), med undersøkelse, vurdering og fremstilling av tildelt pasient etter følgende skjema:
Aktivitet
Tid i min
Utlevert screening; gjennomgang av foreløpig journal og rtg
00:15
Undersøkelse av tildelt pasient
00:45
Eksaminatorer og sensorer tilstede – observasjon
Oppsummering av funn / registreringer med utarbeidelse av 00:30
behandlingsplan – Kandidat selvstendig
Presentasjon av pasient – eksaminatorer og sensorer tilstede
00:15
Eksaminasjon – ved eksaminator og sensor
00:30
Evaluering – Tilbakemelding
00:15
Samlet tid
02:30
Imidlertid, grunnet smittesituasjonen i landet vil pasientkasus bli fremstilt som en
Powerpoint-presentasjon med klinisk relevante opplysninger samt en kortfattet anamnese
og etter følgende reviderte tidsskjema:
Tid
10 min
20 min
10 min
30 min
10 min

Aktivitet
Oppmøte Kandidat
Presentasjon av pasientkasus (rtg. og anamnese)
Utarbeide diagnoser og behandlingsforslag
Presentere diagnoser og behandlingsforslag
Eksaminasjon
Evaluering

Sted
DM-Tilbygg
DMT LU-035
DMT LU-035
DMT LU-035
DMT LU-035
DMT LU-035

Den enkelte kandidat får tildelt tid for eksamen og møter senest 15 minutter før oppstart.
Det vil ikke bli tillatt med mobiltelefon og kommunikasjon med de andre kandidatene så
lenge eksamen pågår den dagen.

