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NB. Nytt ark til hver oppgave! 
 
Oppgave 1  
  
Munntørrhet og karies 
  
A  Hva menes med begrepene xerostomi og hyposalivasjon? 
 
B  Angi prinsipper for behandling av munntørre pasienter med 

kariesproblemer. 
 
 
Oppgave 2 -  NB! NYTT ARK  
 
Kortsvarsoppgave 
 
Det finnes to hovedtyper av alternative søtningsmidler (sukkererstatninger). 
 
A  Nevn eksemper 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?  
 
 
Oppgave 3 – NB! . NYTT ARK 
 
A Beskriv kort forskjellen på en inflammasjon (betennelse) og en infeksjon? 
 
B Beskriv de kliniske og histologiske forandringene som skjer i de 

periodontale vev etter hvert som plakk akkumuleres på rotoverflaten (fra 
friske forhold til avansert periodontitt). 

 
C Hvilke grupper bakterier dominerer ved de forskjellige stadiene i denne  

utviklingen? 
 
 
Oppgave 4 - NB! NYTT ARK 
 
Metoklopramid (Afipran «Nycomed Pharma») er et virkestoff som demper kvalme 
og brekninger. Forklar virkningsmekanismen til metoklopramid. 
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b. En av bivirkningene som kan forekomme med ikke-steroide anti-

inflammatoriske legemidler (NSAID) er ventrikkel og duodenalsår. Arthrotec 
«Pfizer» inneholder diklofenac og misoprostol. Forklar detaljert hvordan dette 
legemiddelet kan virke beskyttende på gastrointestinal mucosa. 

 
c. Hvilke receptorer øker syreutskillelesen i en parietalcelle? 
 
d. Som tannlege må du sedere et barn som er meget lite samarbeidsvillig? Ved 

hjelp av mor og far vil barnet la seg sedere rektalt. For å nå en hurtig og sikker 
sedasjonseffekt ønsker du å tømme endetarmen til barnet før rektal sedasjon. 
Hva heter den typen legemidler du benytter? Hvordan virker det? 

 
 
Oppgave 5 - NB! NYTT ARK 
 
Lag en detaljert tegning av et periapikalbilde – premolarbilde i underkjeven slik det 
ville sett ut hvis det var optimalt utført. Sett piler og merk ut normalanatomiske 
strukturer, med så mange detaljer du klarer. 


