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Skriftlig eksamen, OD4200 - Kariologi og gerodontologi 

Dato: 02.06.2015 

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 (45 poeng) 

Se vedlagte BWs. Pasienten er en 22 år gammel mann. Han har nettopp vært i militærtjeneste. 

Han har ikke vært hos tannlegen siden han var 18 år. Han har ising på venstre side når han 

drikker noe kaldt og spiser sjokolade. Han pusser tennene to ganger pr. dag, men bruker ikke 

tanntråd eller tannstikker. Ved klinisk undersøkelse er det lett blødning ved sondering i molar-

regionene i over-og underkjeven. 

a) Beskriv funn/diagnoser og registrer karies (kvalitativt og kvantitativt) (8 poeng) 

b) Vurder pasientens karieserfaring og kariesaktivitet og definer begrepene (13 poeng) 

c) Er dette en risikopasient? Beskriv kriterier for å bedømme kariesrisiko generelt og begrunn 

vurderingen av denne pasienten (13 poeng) 

d) Hvordan vil du behandle pasientens karies sykdom? Sett opp behandlingsmål og begrunn 

behandlingsplanen (11 poeng) 

 

Oppgave 2 (25 poeng) 

En av dine faste pasienter som ikke har vært til kontroll og tannbehandling på 3 år grunnet 

utenlandsopphold oppsøker deg nå for å komme inn i faste rutinekontroller igjen. Ved første 

konsultasjon med undersøkelse, røntgen og innhenting av oppdatert anamnese finner du at det 

er nødvendig med følgende operative kariesbehandling: 

1. MOD fylling på 15, gunnet sekundærkaries distalt ved en eldre OD komposittfylling 

samt karieslesjon mesialt grad 3 som har utviklet seg fra grad 1 

2. Bukkal fylling på 24, grunnet tapt komposittfylling lagt for 4 år siden 
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3. Bukkal fylling på 36, grunnet sekundærkarieslesjon (subgingivalt) ved en eldre 

komposittfylling 

Pasienten sier han føler seg rimelig godt oppdatert med hensyn til den forebyggende delen av 

behandlingen fra tidligere av, og han ber deg nå om «å gjøre det du anser som er nødvendig 

nå» da han i neste uke skal på et oppdrag ved Den Norske ambassaden i Brussel for tre/fire 

måneder.  

Du skal gi et begrunnet behandlingsforslag: 

a) Materialvalg spesifiseres og begrunnes (med alternativer) for hver enkelt lesjon (8 poeng) 

b) Forklar kort stegene og mekanismene ved den bondingen du bruker da du sier til pasienten 

at «dette er fyllinger som på en måte kan limes» til tannsubstansen (8 poeng) 

c) Hvordan oppnår du optimale forhold for å legge fyllingen på 15? (5 poeng) 

d) Angi forventet holdbarhet på valgt behandling og hva som kan påvirke denne holdbarheten 

(4 poeng) 

 

Oppgave 3 (20 poeng) 

Dentinkaries f.eks en grad 4 karieslesjon, vil ha et histologisk bilde som avspeiler 

forandringer som har skjedd under kariesprosessen. Beskriv det histologiske bilde av en slik 

lesjon og forklar hvilke dentin-pulpa reaksjoner som skjer under utviklingen av karieslesjonen. 

 

Oppgave 4 (10 poeng) 

Kariesprogresjonshastigheten på approksimalflater varierer for ulike tenner og flater. Kan du 

utdype dette? 

 

Oppgave 5 (15 poeng) 

a) Hva er kognitiv funksjon? 

b) Hvordan kan redusert kognitiv funksjon påvirke en persons orale helse? 
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Oppgave 6 (15 poeng) 

Beskriv viktige årsaker til at noen personer får høyere kariesaktivitet når de blir eldre og syke. 

 

Oppgave 7 (20 poeng) 

Når vi planlegger behandling på eldre og syke pasienter skal vi alltid lage en behandlingsplan 

ut fra ambisjonsnivået som passer pasientens helse og livssituasjon. Gjør rede for 

ambisjonsnivåene, hva som kjennetegner dem og hva vi setter som mål for resultatet av 

behandlingen for de forskjellige nivåene. 


