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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen 
Dato: 04.01.2012 
Varighet: kl 0900 – 1400 
Lesesal DO 
Sensurdato: 25.01.2012 
Ny prøve: 15.02.2012 

 

Eksamensspørsmål 
9. semester 

H-07 
 

 
NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 
1.  

a) Hvordan ville du i praksis estimere en barnedose av et legemiddel ut fra en kjent 
voksendose? Vis ved 2 eksempler. 

 
b) Hvilket legemiddel er førstevalget som smertestillende til barn? 
 
c) Nevn 5 egenskaper som gjør at benzodiazepiner er velegnede som 

sedasjonsmidler til barn. 
 
d) Hvilket annet legemiddel enn benzodiazepiner kan brukes til sedering hos barn? 

 
 
2. Redegjør for diagnostikk og gradering av furkasjonsinvolveringer. 

  
 
3. Flap (lapp-) operasjoner vs. gingivektomi, hvorfor velge flap? 
 
 
4. Etter folketrygdeloven §5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelser og 

behandling utført av tannlege ved Punkt 10 Hyposalivasjon. 
 

a) Hva kreves av tilstanden for at trygd skal utløses? 
 
b) Hvordan skal behandlingsbehovet dokumenteres? 
 
c) Dekkes utgiftene etter refusjonstakst eller honorartakst? 

 
 
5. a) Hvilken type emaljelesjon tenker du på når du leser uttrykket: «Non-cavitated 

lesion».  Hvordan vil du beskrive den? 
 

b) Hvilke andre betegnelser har en slik lesjon? 
 

c) Beskriv det histologiske bildet av en slik lesjon. 
 
 
6. Prinsipper for pedodontisk kirurgi. Angi kort indikasjoner for og betraktninger rundt: 
 

a) Fjerning av mesiodens 
 
b) Frenulektomi av leppebånd 
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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen for 9. semester (H-07) 
Dato: 04.01.2012 
 
7. Berettigelse og optimalisering av røntgenundersøkelser 

 
I strålevernforskriften er disse begrepene sentrale. Svar kort: 
 
a) Hva menes med berettigelse? 
 
b) Hva menes med optimalisering? 
 
c) Gi et eksempel på en undersøkelse som ikke er berettiget. 

 
 
8. Beskriv kort de enkelte hovedtrinnene i fremstillingsprosessen av en singel metall-

keram krone fra avsluttet preparering til før kronen skal sementeres. Kjenner du til 
noen alternativ fremstillingsmetode?  

 
 
9. Hva er temporomandibulær dysfunksjon (TMD)? 
 
 
10. En 8 år gammel gutt velter med sykkel og 21 eksartikuleres. Gutten oppsøker tannlege 

ca 30 minutter senere. Tannen medbringes innpakket i et lommetørkle. 
 
a) Hvorfor bør 21 replanteres? 
 
b) Beskriv replantasjonsprosedyren. 
 
c) Hvor lang bør fikseringsperioden være? 

 
 
11. Skisser velegnet kariesforebyggelse for 2 år gamle barn. 
 
 
12. Hva er hensikten med endodontisk behandling av melketenner? 
 
 
13. Ali Mohammad kommer til deg på tannlegekontoret henvist fra skolepsykologen. Ali 

har vanskelig for å følge med i skoletimene. Han liker å spille fotball for der kan han 
hevde seg. Ali kom til Norge fra Somalia for 5 år siden. 
 
1. Hva vil du se etter ved en klinisk undersøkelse? 

 
2. Hvilke supplerende undersøkelser vil du gjøre og hva vil du se etter? 

 
3. Hvordan kan du gjøre en aldersvurdering ut fra de funnene du gjør? 

 
 
14. Angi indikasjoner og kontraindikasjoner for revisjonsbehandling av en rotfylt tann? 
 
 
15. Hvordan behandler man en perikoronitt? 


