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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen 
Dato: 12.12.2007 
Varighet: kl 0900 – 1400 
Sted: Lesesal LO 
Sensurdato: 11.01.2008 
Utsatt prøve vil bli avholdt: 14.03.2008 
 

Eksamensspørsmål 
  9. semester 

H-03 
 
NB! Hver av oppgavene besvares på eget ark!  
 
 
 
1.  

a) Magesyre utskilles fra en parietalcelle. Beskriv forenklet (evt med en tegning) hvordan 
syresekresjonen fra en parietalcelle reguleres. Angi hvilke substanser som øker 
sekresjonen og hvilke som hemmer sekresjonen av syre. 

b) Angi minst 2 legemidler med syresekresjonshemmende effekt. 
c) Angi et syntetisk legemiddel med hemmende effekt på syresekresjonen og forklar 

hvorfor dette hemmer syresekresjonen. 
d) I hvilken klinisk situasjon kan denne substansen (eller analoge substanser) brukes for å 

forhindre legemiddelindusert mage-/tarmsår. 
 
 
2. Gjør rede for ID-gruppen i Norge. 
 
 
3. Bruken av resinbaserte materialer (plastmaterialer) representerer en helserisiko 

for tannhelsepersonell. Forklar kort hvorfor. Hva kan tannhelsepersonell gjøre for 
å redusere denne risikoen?  

 
 
4.  Angi prinsipper for behandling av munntørre pasienter med kariesproblemer. 
 
 
5.  Hva beskriver begrepene kariesprevalens og kariesincidens? 
 
 
6.  Angi aktuelle fluorpreparater for barn under 4 år. Diskuter bruken av disse. 
 
 
7. Partiell pulpotomi. Angi indikasjoner og klinisk fremgangsmåte. 
 
 
8. Hvordan inndeler (klassifiserer) vi tannskadene?  

Gi en kort beskrivelse av hver skadetype (diagnose). 
 
 
9.  Forklar hvorfor det er viktig med etterkontroller og  vedlikeholdsbehandling 

 etter en systematisk periodontittbehandling.  
 Hvilke faktorer vil du vektlegge i vedlikeholdsfasen? 

 



 2

 
 
Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen for 9. semester – H-03 
Dato: 12.12.2007 
Varighet: kl 0900 – 1400 
 
 
 
10. Hvilke assosiasjoner finnes mellom røyking og periodontitt, og hvilke teoretiske 

forklaringer kan ligge til grunn for disse assosiasjonene? 
 
 
11. Skisser hvordan en primær immunrespons skjer i pulpa mot antigener i dentinkanalene.  
 
 
12. Hvilke retningslinjer mener du bør følges ved vurderingen av en pasients behov for  

å få erstattet en eller flere tapte tenner? 
 
 
13. Hvilke momenter vil du legge vekt på når du skal bedømme om en tann er egnet som 

bropilar? 
 
 
14. Skisser og begrunn terapiopplegg for pasienter med diagnosen myalgi. 

Hvilket resultat er rimelig å forvente? 
 
 
15.  Hvordan etableres vertikal ansiktshøyde i fremstillingen av helprotese? 
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