
Side 1 av 2 

 

Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen 
Dato: 28.05.2014 
Varighet: kl 0900 – 1400 
Lesesal DO 
Sensurdato: 18.06.2014 
Ny prøve: 14.08.2014 
 

 

Eksamensoppgaver 

10. semester 

H-09 
 

 

Langsvarsoppgave: 
Vedlegg med kliniske bilder - NB! leveres tilbake med besvarelsen!! 
 
En 54 år gammel kvinne søker din hjelp pga. ubehag på venstre side i overkjeven.  
Hun er inneforstått med at tann 25 vil gå tapt og ønsker primært å få full tannrekke igjen 
i 2. kvadrant etter at 25 er trukket. 
Hun ber om din vurdering av mulighetene for dette og er i utgangspunktet "åpen for alt". 
 
Generell anamnese: 
Bruker ingen medikamenter. 
Røyker 10 sigaretter per dag. 
 
Spesiell anamnese: 
Pas har gått til regelmessig systematisk periobehandling hos spesialist siste 10-12 år. 
Tann 12 er tidligere tapt pga marginal periodontitt og nå går også tann 25 tapt av samme 
årsak. 
 
Status presens: 
Alle tennene er vitale. 
23 - godt feste!  
24 - noe festetap mob. gr.II. 
27 - noe festetap, mob. gr.II, overeruptert.  
25 og 28 - stort festetap, mob. gr.III. 
 
Relativt god plaqukontroll. 
1/2-årlig til tannpleier siste 10 år. 
Manglende tenner 26, 37, 38. 
 
Vedlagt følger kliniske bilder, full røngenstatus og registrerte lommedybder.  
 
Oppgave: 
- Still diagnose(r).  
- Lag behandlingsmål. 
- Diskuter mulige behandlingsalternativer. 
- Beskriv behandlingsplan for det alternativet du vil anbefale. 
- Vurder vedlikeholdsbehov og prognose. 
- Hvilke trygderettigheter har pasienten etter dagens gjeldende regler? 

Det forventes ikke kunnskaper  om takstnummere og refusjonsbeløp. 
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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen for 10. semester (H-09) 
Dato: 28.05.2014 

Ny prøve: 14.08.2014 
 

 

NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 

 
Kortsvarsoppgaver: 
 
1. Hvilke grupper har krav på tannbehandling i følge Lov om tannhelsetjenesten?  
 
 
2. Hvor mange barn fødes med spalte i Norge hvert år, og hvordan er spaltebehandlingen 

i Norge organisert? Hvilke tannanomalier finnes hos barn med leppe-kjeve-ganespalte?  
 
 
3. Vi vet at ioniserende stråling gir økt risiko for å utvikle kreft. Noen organer er mer 

sensitive og har høyere risiko for stokastiske skader. Hvilke av disse må vi ta spesielt 
hensyn innen dental røntgen? 

 
 
4. Nevn to medikamenter(grupper) som kan gi gingival hyperplasi.  

Ved hvilke tilstander brukes disse medikamentene mest?  
Hva forstår vi med gingival hyperplasi på cellenivå? 
Hvilken behandling anbefales ved slike tilstander når hyperplasien er blitt betydelig? 
Angi trinnvis fremgangsmåte med få ord. 

 
 
5. Nevn faktorer som kan øke effekten av lokal fluorbehandling m.h.t. fluorpreparaters 

sammensetning, egenskaper og applikasjonsmetode. 
 
 
6. a) Hvilke retningslinjer har vi i Norge for profylaktisk fjerning av visdomstenner i 

underkjeven? 
 

b) Hva er bakgrunnen for denne anbefaling? 

 
 
7. Politiet kontakter tannlegekontoret for å få utlevert en tannlegejournal. 

Hvilke lovregler gjelder og hvordan tolkes det? 


