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V-03 
 
NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 
 
 
1. Hvilke radiologiske karakteristika kan man finne ved en benign prosess (i kjevene)? 
 
 
2. Hvilke forbindelseselementer har vi for partielle proteser, og når velger vi hvilken type?  

Bruk gjerne tegning til forklaring. 
 
 
3. Hva er temporomandibulær dysfunksjon (TMD)? 
 
 
4. Gjør kort rede for hvilke fysikalske faktorer som kan bidra til å opprettholde kontakt 

mellom en plateproteses avtrykksflate og det korresponderende proteseunderlag, 
og for hvilke muskulære krefter som kan bidra til det samme. 

 
 
5. Innenfor gruppen NSAID i Norge har man begynt å kombinere ibuprofen og paracetamol 

i den hensikt å få synergistiske effekt hos pasienter med akutte smerter.  
a) Hva menes med synergistiske effekter av legemidler? 
b) Begrunn kort farmakokinetisk hvorfor ibuprofen og paracetamol passer i 

kombinasjon. 
c) Redegjør kortfattet farmakodynamisk for hvorfor akkurat ibuprofen og 

paracetamol kan tenkes å gi synergistisk effekt spesielt mht smertereduksjon 
hos pasienter. 

 
 
6. Nevn hvilke kliniske kjennetegn som gjelder for lokalisert alvorlig ung (LAU) periodontitt  

(aggressiv periodontitt, lokalisert juvenil periodontitt) og nekrotiserende gingivitt (NG). 
Angi hvilke mikrober som oftest er assosiert med henholdsvis LAU periodontitt og NG.  

 
 
7. Nevn to forskjellige prosedyrer relatert til begrepet periodontal regenerasjonsbehandling. 
 
 
8. En pasient skal ha periodontal kirurgi i underkjevens front (33 - 43).  

Alle approximale lommer er 6 mm, buccale og linguale lommer er 4 mm. 
Interdentalrommene er smale (tennene står tett). Begrunn valg av metode. 

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

sammensetning, egenskaper og applikasjonsmetode.  
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10. Beskriv kort hva du forstår med analytisk epidemiologi. 
 
 
11. Nevn indikasjoner og kontraindikasjoner for glassionomercementer. 
 
 
12. En 55 år gammel mann kommer med smerter og hevelse i mandibulas venstre side. 

Et år tidligere fikk han ekstrahert tann 37. Siden da har han hatt perioder med smerter 
og hevelse i regionen. Av sin fastlege har han fått forskrevet penicillin, og da har 
symptomene bedret seg temporært. Nå har han siste uke i tillegg merket nummenhet i 
underleppe og hake på venstre side. 
Du tar OPG som viser en diffust avgrenset oppklaring regio 34 - 38 som ekspanderer 
ned i basis mandibulae, og i tillegg en ertestor uskarp avgrenset radiopak struktur 
regio 37, med samme kontrast som benvev. 

 
1. Hvilken diagnose overveier du? 

2. Kan noen blodprøver være til hjelp? 

3. Kan noen andre undersøkelser gi ytterligere informasjon? 

 
 
13. Har tannlegen skyldansvar eller objektivt erstatningsansvar? 
 
 
14. Symptomer og årsaker til neuropati i forbindelse med rotbehandling. 
 
 
15. En 8 år gammel gutt velter med sykkel og 21 eksartikuleres. 

Gutten oppsøker tannlege ca 30 minutter senere. 
Tannen medbringes innpakket i et lommetørkle.  
Hvorfor bør 21 replanteres? Beskriv replantasjonsprosedyren. 
Hvor lang bør fikseringsperioden være? 

 
 
16. Trinnvis ekskavering. Hvorfor og hvordan?  
 
 
17. Skisser velegnet kariesforebyggelse for 2 år gamle barn. 


	Det odontologiske fakultet 
	Eksamensspørsmål
	Det odontologiske fakultet 


