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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen 
Dato: 04.06.2014 
Varighet: kl 0900 – 1400 
Sendurdato: 20.06.2014 
Ny prøve: 20.08.2014 
 

 

Eksamensoppgaver 

9. semester 

V-10 
 

 
NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 

 
1. Lag en skjematisk tegning som viser forskjellen mellom lommedybde og 

klinisk festenivå, og definer begrepene. Definer klinisk festetap. 
 
 
2. Hvorfor er kostkombinasjonen sukker/stivelse spesielt uheldig i kariessammenheng? 
 
 
3. Du blir oppsøkt av en produsent som skal selge deg et nytt instrument som skal kunne 

registrere karies elektronisk. Hvilke krav til diagnostisk kvalitet vil du stille? 
 
 
4. Du syns du er god til å randmodellere den individuelle avtrykksskjeen i forbindelse 

med helproteseframstilling. Det går greit å oppnå perifer ventiltetting og riktig passform 
på skjeen.  
Hva oppnår du ellers med å randmodellere en avtrykksskje? 

 
 
5. En pasient har resttannsett fra 33 til 43 i underkjeven. 

Det skal her konstrueres en bilateral friendeprotese. 
 

a)  Hvilket forbindelseselement kan man bruke, og når velges 
 det  ene fremfor det andre? 

 
b)  Hvor vil du plassere oppleggene? 

 
 
6. Svært mange pasienter står på legemidler som med en upresis fellesbetegnelse 

kalles «steroider». Disse legemidlene kan deles inn i 2 grupper; glucocorticoider og 
mineralocorticoider. 

 
a) Hvilke fysiologiske funksjoner har hver av disse 2 gruppene? 
 
b) Hvordan er mekanismen som gjør at glucocorticoider hemmer en akutt 

inflammasjonsprosess? 
 
c) Glucocorticoider kan føre til bivirkninger.  

Nevn 3 av de viktigste bivirkningene ved bruk av glucocorticoider. 
 
d) Når kommer disse bivirkningene ved bruk av glucocorticoider? 
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NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 

 
7. a) Vi stiller fire krav til en god bite-wing undersøkelse. Nevn minst tre. 

 

b) Hvorfor er det viktig å radiologisk lokalisere tenner som ikke har brudt frem 

 i normal tid? 

 
 
8. En mann på 34 år er henvist til klinikken. Han har en delvis frembrudt 38. 
 

a) Skisser kort hvordan du går frem i utredningen av denne pasienten. 

b) Hvilke kriterier tilsier at tannen skal fjernes?  

c) Hvilke kriterier tilsier at den ikke skal fjernes? 
 
 
9. Rettsodontologisk sammenligning kan gi en sikker identifisering. 

Hvilke konklusjoner kan en rettsodontolog gi ved en identifisering og 
hvor sikker er identifiseringen i hvert enkelt tilfelle.  

 
 
10. Infraokklusjon av primære molarer. Definisjon, forekomst og behandling. 
 
 
11. Kariesbehandling 

 Hvilke behandlingsalternativer vurderes ved aksidentell perforasjon 
til pulpa i  kariøs tann 55 hos en 9-åring? 
 

 Beskriv fremgangsmåte ved den mest aktuelle behandlingsmetoden. 
 
 
12. Hva er en intern resorpsjon? 
 
 
13. Hvorfor er det viktig å unngå overinstrumentering ved apex under rotbehandling? 
 
 
14. Når er røntgenundersøkelse nødvendig ved ektopisk frembrudd av permanente 

hjørnetenner i overkjeven? 
 


