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1. Lystgass (N20) benyttes på pasienter ved behandlingsvegring.  
 

a) Angi alle de kliniske egenskaper som ønskes ved bruk av lystgass? 

b) Beskriv de mest kjente teoriene for virkningsmekanismen(e) av lystgass. 

c) Forklar begrepet diffusjonshypoxi. 

 
 
2. Beskriv kort diagnoser og eventuelle differensialdiagnoser ved følgende symptomer: 
 

a) smerte ved inntak av sukkerholdig mat og drikke 

b) kortvarig ising indusert av kald mat og drikke 

c) perkusjonsømhet 
 
 
3. Ved dentalstøttet partiell protetikk må det som regel slipes ut for opplegg på aktuelle 

ankertenner. Hvordan og hvorfor vil du utforme opplegg på følgende tenner: 
 

a) Fronttenner i overkjeven (regio 13 - 23) 

b) Fronttenner i underkjeven (regio 33 – 43) 

c) Premolarer/molarer 

Bruk gjerne tegninger for illustrasjon. 
 
 
4. Hva er hensikten med å la pasienten bite sammen rett før du palperer tyggemusklene? 

Gi en kort oversikt over hvilke muskler som bør palperes ved en bittfysiologisk 
undersøkelse. 

 
 
5. Hvordan etableres vertikal ansiktshøyde i fremstillingen av helprotese? 
 

 
6. Hvordan kan tenner og tannsubstans benyttes ved aldersberegning av voksen person? 
 
 
7. Hva er årsaken til smerten ved ”hypersensible tannhalser”? 
 
 
8. Hvilke vurderinger vil du gjøre ved valg av kompositt som fyllingsmateriale? 

Hvilke tekniske utfordringer vil du fremheve spesielt for kompositt? 
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9. Hva forstår vi med en hypomineralisasjon (opasitet)? Når oppstår slike, og hvordan vil du 
eventuelt behandle dem? 

 
 
10. Med utgangspunkt i vedlagte OPG skal du: 

a) Vurdere mulige innstillingsendringer for å optimalisere undersøkelsen (billedkavaliteten) 

b) Gi en kortfattet røntgenbeskrivelse med tentativ diagnose i molarregionen i 4. kvadrant  

 
 

12. Gi en kort beskrivelse av de histologiske forskjellene mellom gingivalt oralt epitel og 
gingivalt kontaktepitel. 

 
 
13. Hvilken sammenheng er det mellom marginal periodontitt og diabetes mellitus? 

Hvordan kan man rent teoretisk forklare at det er en slik sammenheng? 
 
 
14. Gi en oversikt over indikasjoner og aktuelle medikamenter for våken sedering av barn og 

ungdom ved tannbehandling. 
 
 
15. Begrunn hvorfor det er nødvendig å behandle karies i det primære tannsettet. 
 
 
16. Etter fall under lek kommer en 3 år gammel gutt til deg sammen med sin far.  

Tann 61 er palatinalt luksert. Hvilken behandlingsstrategi vil du foreslå? 
Diskuter prognose for 61 og 21. 

11. Du finner ved undersøkelse av en ny pasient at vedkommende på tann 36 har 
furkasjonsinvolvment grad II fra lingualsiden? Skisser kort mulige behandlingsalternativer 
vurdert opp mot mulige faktorer som vil kunne påvirke ditt behandlingsvalg. 

 
 


