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Eksamensoppgaver 

9. semester 

H-10 
 

 

NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 
 

1. a) Hvilke faktorer kan påvirke absorpsjonsfasen av et legemiddel fra tarmen? 
 Redegjør kort for alle disse faktorer. 

 
b)  Forklar hva begrepene ED50, TD50 og LD50 betyr. 

 
c)  Definer korrekt begrepet TI (terapeutisk index). 

 
 
2. Redegjør for etiologi og beskriv behandling av persisterende apikal periodontitt. 
 
 
3. Frisk dame på 35 år skal opereres i neste uke. Hun er inne til utfyllende informasjon 

etter at det er tatt CBCT. Det er tidligere som et tilfeldig funn påvist at hun har en 
cyste med diameter 3 cm i relasjon til retinert tann 48. 
Pasienten er symptomfri. 
Gi korte svar på følgende punkter: 
 
a.  Hva var grunnen til å ta CBCT, dvs hva fremkommer med CBCT som ikke kan 

sees på OPG i det aktuelle tilfellet? 

 

b.  Hvilke medikamenter kan det være aktuelt å gi, før, under og etter inngrepet? 

 

c.  Hvilke komplikasjoner kan inngrepet medføre i etterkant? 

 

d.  Hvilke diagnoser er aktuelle? 

 

e.  Noen ganger kan cyster forekomme i forbindelse med et spesielt syndrom. 

Hvilken cyste og hvilket syndrom? 
 
 
4. a) Både karieslesjoner og erosjonerlesjoner i tannvev forårsakes av syre. 

Har begge tilstander samme etiologi? Har de lik histopatologi? 
 
b)  Hva innvirker på det erosive potensialet til en drikk? 
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5. En 3 år gammel frisk jente, henvist fra tannpleier for kariesbehandling, kommer 
med mor. Det er synlige kariesangrep occlusalt i 54 og 64. 
Barnet vegrer seg, gråter og klamrer seg til mor. Hun vil ikke gape etter at du har 
undersøkt klinisk. Mor er engstelig for at barnet skal bli skremt, men vil gjerne at 
behandling skal gjennomføres. Tannpleier har allerede gjennomført tilvenning ved 
hjelp av prosedyren «Tell – show – do». 
Hvilke medikamenter vil du som tannlege, anbefale for få gjennomført tannbehandling 
og samtidig gjøre pasienten og mor motivert for- og i stand til å motta fremtidig 
tannbehandling? 

 
 
6. Hvilke faktorer kan påvirke våre kliniske lomme/festenivå-målinger. 
 
 
7. Hvorfor er panorama-undersøkelse ikke så godt egnet for diagnostikk i fronten og 

incisivområdet? Gi eksempler og forklar. 
 
 
8. Interpol skiller mellom primære og sekundære identifiseringsmetoder etter store 

ulykker. Hvilke metoder karakteriseres som primærmetoder og hvilke karakteriseres 
som sekundærmetoder? 

 
 
9. Nevn faktorer som kan øke effekten av lokal fluorbehandling m.h.t. fluorpreparaters 

sammensetning, egenskaper og applikasjon. 
 
 
10. Hvilke momenter vil du legge vekt på ved bedømmelsen av om en tann er egnet 

som bropilar. 
 
 
11. Når bruker vi stift og konus for kroner til rotfylte tenner, og hvilke prinsipper mener du 

skal følges ved preparering og konstruksjon av dette? 
 
 
12. En 8 år gammel gutt har falt og skadet 11 og 21. Ved undersøkelse en time senere 

finner tannlegen at 11 er kraftig luksert i palatinal retning og 21 er mobil både i 
horisontal og vertikal retning. Redegjør for førstehjelpen.   

 
 
13. Hvordan behandler man en perikoronitt?  

 
 
 
 


