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Skriv tydelig.  
Samlet poengsum for hele oppgaven er 100. Merk at poengfordelingen  

også angir forventet tidsbruk pr. oppgave. 

 

1 Identifiser merkede normalanatomiske strukturer i røntgenbildet (A-E). (Se merket og 

umerket bilde 1.1 og 1.2) (10p) 

2 Beskriv kort den praktiske opptaksteknikken på pasient ved lokalisering ved hjelp av 

røntgenpeiling med tannfilm og dentalapparat. Bruk gjerne en skisse. (12p) 

3 (a) Hva menes med «spredt stråling»? (b) Utgjør den spredte strålingen noen risiko?           

(c) Hvilken påvirkning har denne på bildekvalitet? (d) Hvordan kan du begrense mengden 

spredt stråling? (14p) 

4 Du mistenker en rotfraktur på en incisiv i overkjeven etter et traume.  (a) Hvordan går du 

frem for å påvise denne med røntgenundersøkelse? (b) Hva er avgjørende for hvor synlig 

frakturen blir i røntgenbildet? (10p) 

5 Du har tatt et periapikalbilde i overkjevefronten og en panoramarøntgenundersøkelse på en 

barnepasient. På periapikalbildet finner du to overtallige tenner. På panoramabildet ser du 

bare en. Hvordan kan dette forklares? (Se bilde 5) (6p) 

6 Beskriv feilene du ser i panoramarøntgenbildet og forklar kort hvorfor det ble slik. (Se bilde 

6) (6p) 

7 Tann 46 har ikke kommet frem. Pasienten (9 år) har ingen symptomer. Lag en beskrivelse 

av dine røntgenfunn med radiologisk diagnose. Fokuser kun på 4.e kvadrant. (Se bilde 7) (16p) 

8 Hva finner du i innringet område på denne 20-åringen? Beskriv dine røntgenfunn og still 

diagnose(r)! Pasienten har ingen symptomer fra området. (Se bilde 8) (11p) 

9 En 15 år gammel pasient kommer med smerte og hevelse i høyre ansiktshalvdel. Ekstraoral 

palpasjon viser oppdrivning foran høyre øre og frem på corpus mandibulae uten fluktuasjon. 

Hovne lymfeknuter høyre side. Intraoral palpasjon viser at det er svært ømt buccalt i 4. 

kvadrant. Alle tenner i 4. kvadrant er perkusjonsømme. Du gjør en panoramarøntgen-

undersøkelse. Beskriv dine røntgenfunn og still én diagnose. (Se bilde 9) (15p) 


