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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen – Ny prøve 
Dato: 14.08.2014 
Varighet: kl 0900 – 1400 
 

 

Eksamensoppgaver 

Ny prøve 

10. semester 

H-09 
 

 

Langsvarsoppgave: 

 
NB! 
OPG  og bilder leveres tilbake med besvarelsen!! 
 
Pasient: 11 år gammel gutt med innvandrerbakgrunn. 
 
Pasienten kommer med mor på grunn av smerter ved kulde og varmepåvirkning i 
regio 46. Tannen er også litt øm ved påbitning. Pasienten er ny hos deg. De har nettopp 
flyttet ifølge mor og har derfor ikke vært hos tannlegen på en stund. 
Gutten er litt reservert og virker engstelig for å sette seg i tannlegestolen. 
 
Anamnese: Pasienten har astma og bruker Ventoline® (ß2-agonist) og Flutide® 

(kortikosteroid) inhalasjonsaerosol morgen og kveld. 
 
Spesiell anamnese:  Pasienten sier han pusser tennene 2 x daglig, men bruker 

ikke fluor-tabletter. Han drikker en del brus (ofte sukkerfri) 
fordi han ofte føler seg tørr i munnen. 

 
Status presens: Ingen spesielle ekstraorale eller intraorale (mucosa) funn. 
  En del plakk i alle kvadranter. 
 
Primære tenner under felling: 53, 73, 74, 83 og 84, noen med betydelige kariesangrep.  
 
 
Kariesstatus i permanente tenner: IRM i 36. Primær karies 16, 26, 46 (grad 4-5) 37 (grad 3) 
 
OPG, 2 BW og 3 kliniske bilder følger vedlagt. 
 
 
1. Vil du foreslå noen tilleggsundersøkelser? 

2. Diskuter mulige årsaker til et så alvorlig kariesbilde 

3. Lag en behandlingsplan for denne pasienten og diskuter ulike behandlingsforslag. 

4. Diskuter også mulige årsaker til at 6’erne er spesielt rammet. 

5. I forbindelse med tilvenning vil det da være en fordel/ulempe med sedasjon i form av 

lystgass eller benzodiazepiner? 
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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen  - Ny prøve for 10. semester (H-09) 
Dato: 14.08.2014 

 

 
NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 

 
Kortsvarsoppgaver: 
 
1. Hvor stor prosentandel av befolkningen 20 år og eldre går til tannlege i løpet av et år? 
 
 
2. Nevn noen tiltak for å redusere strålingsdosen til strålefølsomme organer. (Svar kort) 
 
 
3. Pasienters kosthold kan være avgjørende for kariesaktiviteten.  
 

a) Hvordan vil du utrede kostholdet hos pasienter med medium-høy kariesaktivitet? 
 
b) Hvilke råd vil du gi hvis pasienten har et ugunstig kosthold med hensyn til karies? 

 
 
4. Hva er kombinasjonsprotetikk, og når brukes dette? 
 
 
5 a) Ritalin® (methylphenidat) er et legemidddel som er mye brukt på pasienter med 
          ADHD (Attention Hyperdeficit Hyperactivity Disorder). 
          Hvordan tror man Ritalin® virker? 
 
      b) Angi hvilke lokalanestesimidler man skal utvise forsiktighet med ved injeksjon hos 

ADHD pasienter som får Ritalin®? 
 
      c) Forklar mekanismen for hvorfor man skal være forsiktig med å kombinere enkelte 

lokalanestesimidler og Ritalin®. 
 
 
6. Nevn 2 tilstander der man trenger å bruke profylaktisk antibiotika? 

Ved hvilke arbeidsoperasjoner er profylaktisk antibiotika nødvendig? 

Hvilket regime er anbefalt brukt i første rekke? I fall man ikke kan bruke det først 

anbefalte regimet – hvilket regime kan man bruke som alternativ? 

 
 
7. Den 60 år gamle mannen du har i stolen blir plutselig blek, får spasmer og besvimer. 

Han er fortsatt uten bevissthet etter 15 sekunder.  
Hvilke(n) faktor(er) er viktige for hva du foretar deg videre? 
Beskriv kort hvordan du vil utføre hjerte-/lungeredning(HLR) og nevn kort viktige 
momenter for å utføre denne korrekt. 


