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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen 
Dato: 17.12.2008 
Varighet: kl 0900 – 1400 
Sted: Lesesal LO 
Sensurdato: 14.01.2009 
Utsatt prøve vil bli avholdt: 13.03.2009 
 

Eksamensspørsmål 
  9. semester 

H-04 
 
NB! Hver av oppgavene besvares på eget ark!  
 
 
 
1. Beskriv hvilke forandringer i tannsubstansen man benytter seg av ved aldersberegninger 

av voksne personer. Hvor nøyaktige kan slike metoder være? 
 
 
2. Nevn noen generelle prinsipper for tilvenning av barn til tannbehandling. 
 
 
3. Hva er konsekvensen av ikke å behandle karies i det primære tannsettet? 
 
 
4.  En 3 år gammel jente har falt og slått seg i barnehagen. 51 er palatinalt luksert. 

Diskuter undersøkelse, behandlingsplan og prognose (prognose for primær tann 
og permanent etterfølger). 

 
 
5. Beskriv fenomenet ”hypersensible tannhalser”. Hva utløser smerten og hvordan  

forklarer en det?   
 
 
6. Klinisk bruk av kompositt.  

En av påstandene for at komposittfyllinger nå kan brukes uproblematisk, er at de  
nærmer seg amalgamfyllinger i holdbarhet.  
Hva er fremdeles utfordringene med kompositt som fyllingsmateriale?  
Hva vil du som tannlege spesielt vurdere når du eventuelt skal legge en  
kompositfylling? 

 
 
7. Hva er de kliniske og mikroskopiske karakteristika for en opasitet  

(hypomineralisasjon)? Når oppstår de? 
 
 
8. Hvilke pulpale og apikal-periodontale diagnoser forbinder du med disse symptomene: 

a) perkusjonsømhet 
b) kortvarig ising ved inntak av kald drikke /mat 
c) smerte indusert av sukkerholdig drikke /mat 

 
Gi flere diagnoser og differensialdiagnoser hvis det er aktuelt, og begrunn svarene. 
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9. Hvilke behandlingsalternativer har vi for en førstemolar i underkjeven med grad II 

furkasjonsinvolvement fra lingualsiden? Hvilke faktorer vil påvirke ditt valg av 
behandlingsalternativer? 

 
 
10. Hvordan skiller det gingivale kontaktepitelet seg histologisk fra det  

 gingivale orale epitel? 
 
 
11. Hvilke assoasiasjoner er det mellom diabetes mellitus og marginal periodontitt? Hvordan 

kan disse assosiasjonene forklares teoretisk? 
 
 
12. Definer følgende begreper i forbindelse med en partiell protese: 

a)  Sadel 
b)  Klammer 
c)  Opplegg 
d)  Friende 
e)  Rotasjonsakse 

 
 
13.  Angi de vanligste  muskler som palperes ved en bittfysiologisk undersøkelse. Hvorfor skal  

pasienten bite sammen før palpasjonen?  
 
 
14. Beskriv mulige preprotetiske behandlingstiltak som kan være aktuelle før du går i gang  

med et dentalstøttet broarbeid. 
 
 
15.  a)  Vurder bildekvaliteten på vedlagte OPG-undersøkelse. 

Foreslå hvilke endringer du eventuelt vil gjøre med innstillingen 
for å utføre en mer optimal undersøkelse, gjerne ved hjelp av en tegning. 

 
b) Beskriv og diagnostiser funn i regio 47 – 48 på vedlagte OPG-undersøkelse. 

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

a) Hvilke 3 spesifikke kliniske egenskaper har lystgass som utnyttes hos slike pasienter? 
b) Angi minst 4 teorier som finnes for virkningsmekanismen til lystgass. 
c) Hva menes med begrepet diffusjonshypoxi? 
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