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Eksamensspørsmål 
9. semester 

H-08 
 

 
NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 
 
 
1. Nevn 3 faktorer du anser som viktige i vurderingen av prognosen etter en vellykket 

systematisk periodontittbehandling? 
Begrunn disse faktorene. 

 
 
2. Nevn minst en allmennsykdom som kan være assosiert med periodontitt og forklar 

sammenhengen. 
 
 
3. Avhengighet av nikotin f. eks. i form av inhalert tobakksrøyk, er et stort 

samfunnsproblem. 
 

a) Ved hjelp av hvilke receptorer i hjernen antar man at nikotin utøver sin effekt?  

b) Hvilke generelle negative effekter har nikotin? 

c) Hvilke generelle effekter oppfattes som positive ved nikotin? 

d) Nevn minst to typer medikamenter som kan benyttes i behandlingen av 

nikotinavhengighet. 

 
 
4. Multiple agenesier 
 

Et barn (8 år) viser seg å ha totalt 16 agenesier av permanente tenner, 
deriblant fortenner. 
 Alle melketennene er til stede. Ingen i familien har det samme. 
 
a) Hva kan dette skyldes?  

b) Hva gjør du?  

b) Hvilke rettigheter har barnet nå og i fremtiden? Svar kort/punktivis. 
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5. Den 60 år gamle mannen du har i stolen blir plutselig blek, får spasmer og besvimer. 

Han er fortsatt uten bevissthet etter 15 sekunder. 
Hvilke(n) faktor(er) er viktige for hva du foretar deg videre? 
Beskriv kort hvordan du vil utføre hjerte-/lungeredning (HLR) og nevn kort viktige 
momenter for å utføre denne korrekt. 

 
 
6. Oppgi fordeler og ulemper/begrensninger av følgende typer eksperimentelle studier:  

in vitro, in situ, dyr og humane. Gi et eksempel av hver type studier mht karies. 
 
 
7. 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? 

 
 
8. Det har i den siste tiden vært mye diskusjon om sakkyndige i rettsaker. 

Hva er forskjell på vitner og sakkyndige vitner i en straffesak? 
 
 
9. En ung mann kommer til deg for undersøkelse fordi han har oppdaget en hevelse 

bukkalt i regio 33. Hevelsen er på størrelse med en drue, den er ikke øm og hard ved 
palpasjon og har intakt slimhinnedekke. 
 
a) Hvilken projeksjon er brukt på bilde b, og hvorfor? 

b) Beskriv prosessen utifra de bilder som er vedlagt. 

c) Gi en kort differentialdiagnostisk vurdering. 

 

10.  Skisser hvilke faktorer du vil legge vekt på i anamneseopptaket av en smertepasient 
med   mistenkt odontogen kilde. 

 
 
11. Angi normalverdier ved kjevebevegelse 
 

a) gap 

b) protrusjon 

c) laterotrusjon 

d) retrusjon 

e) hvileleiet mellom incisivene 
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12. Hvilke veldefinerte posisjoner kan undekjeven innta? 
 
 
13.  Hvorfor benyttes trinnvis ekskavering ved dyp karies? 
 
 
14. Angi indikasjoner, metoder og viktige prinsipper ved lokalanestesi på barn. 
 
 
 
 


