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NB! Begynn på nytt ark for hver oppgave 

 
 
Langsvars-spørsmål: 
 
I flere odontologiske fagområder kan det være aktuelt å supplere den kliniske og 

røntgenologiske undersøkelsen med ytterligere prøvetaking for laboratorieundersøkelser. 

 

Hvilke medisinske og odontologiske laboratorieprøver kan være aktuelle i allmenn 

tannlegepraksis og kan du gi eksempler på kliniske problemstillinger der slike prøver bør 

rekvireres? Hvilket utstyr kreves i de tilfeller der man gjør prøvetaking på kontoret? 
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Kortsvars-spørsmål: 
 
1. Det finnes to hovedtyper av alternative søtningsmidler (sukkererstatninger). 
 

a) Nevn eksempler på stoffer fra de to hovedgruppene og beskriv kortfattet 
egenskaper ved disse. 

 
b) Hva er fordelen ved å innta alternative søtningsmidler sammenlignet med 

sukkerarter i kariologisk sammenheng? 
 
 
2. Etter folketrygdlovens §5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelser  

og behandling utført av tannlege under punkt 10 Hyposalivasjon. 
 

a) Hva kreves av tilstanden for at trygd skal utløses? 

b) Hvordan skal behandlingsbehovet dokumenteres? 

 
 
3. Hvordan bør mellomleddene i en brokonstruksjon utformes? 
 
 
4. a) Hva er forskjellen på en foring og en rebasering av en protese? 

b) Når og hvordan bruker man en ”tissue conditioner”? 

c) Hvilke ”tissue conditioner” materialer kjenner du fra Voksenklinikken,  

og hva er den synlige forskjellen på dem? 

 
 
5. En 8 år gammel gutt velter med sykkel og 21 eksartikuleres. 

Gutten oppsøker tannlege ca. 30 minutter senere. 
Tannen medbringes innpakket i et lommetørkle.  
 
a) Hvorfor bør 21 replanteres? 

b) Beskriv replantasjonsprosedyren. 

c) Hvor lang bør fikseringsperioden være? 

 
 
6. Flap (lapp-) operasjoner vs. gingivektomi, hvorfor velge flap? 
 
 
7. Beskriv behandlingen av en periodontal abscess. 
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8. Hvordan behandler man en perikoronitt?  
 
 
 
9. Berettigelse og optimalisering av røntgenundersøkelser 
 

I strålevernforskriften er disse begrepene sentrale. Svar kort: 

a) Hva menes med berettigelse? 

b) Hva menes med optimalisering? 

c) Gi et eksempel på en undersøkelse som ikke er berettiget. 

 
 
10. a) Du har en pasient som har et skeletalt underbitt. Pasienten ønsker vurdering 

av behandlingsmuligheter og henvises til kjeveortoped for utredning. 
I samråd mellom pasient, kjeveortoped og kirurg blir avgjørelsen at 
behandlingen vil innebære både kjeveortopedi og ortognatisk kirurgi. 
Hvorfor er det vanligvis nødvendig med en periode med kjeveortopedisk  
behandling før korreksjon av en kjeveanomali ved ortognatisk kirurgi? 

 
b) Hva er reglene for trygderefusjon ved kjeveortopedisk behandling som 

innebærer ortognatisk kirurgi? 
 
 

------------ 
 
NB! Langsvarsoppgaven vektlegges like mye som kortsvarsoppgavene tilsammen. 
 


