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Skriftlig kontinuasjonseksamen, OD4200 - Kariologi og gerodontologi 

Dato: 10.8.2015 

Varighet: Kl. 09.00-15.00 

Sted: Lesesalene, Domus Odontologica 
 

Eksamensoppgaver 

8. semester 

Kull H-11 

Skriv tydelig. 
Samlet poengsum for hele eksamen er 150. Merk at poengfordelingen  

også angir forventet tidsbruk pr. oppgave. 

NB! Start hver oppgave på et nytt ark. 

 

Oppgave 1 (40 poeng) 

Pasienten som er en 28 år gammel kvinne, kommer til deg fordi hun synes fortennene har blitt 

kortere og hun er plaget med ising og vondt når hun drikker og tygger. 

a) Basert på de kliniske bildene; beskriv funn og angi diagnoser. (10 poeng) 

b) Gi et detaljert forslag til utredning av pasientens dentale/orale helse. (14 poeng) 

c) Sett opp behandlingsmål og eventuell behandlingsplan og begrunn denne. (10 poeng) 

d) Pasienten har dårlig økonomi og lurer på om det blir dyrt for henne. Må hun betale 

eventuell behandlingen selv? Forklar. (6 poeng) 

 

Oppgave 2 (25 poeng) 

a) Munntørrhet kan by på betydelige orale helseproblemer. Gjør rede for hvilke. (6 poeng) 

b) Gjør kort rede for salivas funksjoner. (6 poeng) 

c) Beskriv hvilke kliniske undersøkelser som er relevant å utføre hos pasienter som klager 

over munntørrhet. (2 poeng) 

d) Hva er de vanligste årsaker til nedsatt salivasekresjon og hvilke råd vil du gi pasienter som 

lider av dette? (11 poeng) 

 

Oppgave 3 (10 poeng) 

En ung pasient kommer til deg fordi hun ønsker å bleke tennene sine. Beskriv kort hvilke 

regler som gjelder når en pasient ønsker å bleke tennene hjemme. 
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Oppgave 4 (25 poeng) 

a) Hvilken type emaljelesjon tenker du på når du leser uttrykket: «Non-cavitated lesion». 

Hvordan vil du beskrive den? (6 poeng) 

b) Hvilke andre betegnelser har en slik lesjon? (3 poeng) 

c) Beskriv det histologiske bildet av en slik lesjon. (16 poeng) 

 

Oppgave 5 (15 poeng) 

a) Hva står ADL for og hva er den vanligste brukte mål for ADL funksjon? 

b) Hvordan kan redusert ADL funksjoner påvirke oral helse? 

 

Oppgave 6 (20 poeng) 

Beskriv forskjellen i de økonomiske støtteordninger for den private tannhelsetjenesten versus 

den offentlige tannhelsetjenesten for eldre. 

 

Oppgave 7 (15 poeng) 

a) Hva er BSI? 

b) Hvilke svakheter/styrker har denne indeksen? 

c) Reflekter over grunner til at det på et tidspunkt kan være divergens i BI og SI hos en person. 


