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Eksamensoppgaver 

9. semester - V-11 
 

 

NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 
 

1. Ved dentalstøttet partiell protetikk må det som regel slipes ut for opplegg på aktuelle 
ankertenner. Hvordan og hvorfor vil du utforme opplegg på følgende tenner: 

 
 A) Fronttenner i overkjeven (regio 13 - 23). 
 
 B) Fronttenner i underkjeven (regio 33 – 43). 
 
 C) Premolarer/molarer. 
 

Bruk gjerne tegninger for illustrasjon. 
 
 
2. Skisser og begrunn terapiopplegg for pasienter med diagnosen myalgi. 

Hvilket resultat er rimelig å forvente? 
 
 
3 Til pasienter har tannleger rett til å rekvirere nødvendige legemidler i forbindelse 

med tannbehandling og forebygging og behandling av sykdom i munnhule eller 
tilgrensende vev. Du har en pasient som du ønsker å gi sedasjon under behandlingen 
og smertestillende behandling med legemidler som pasienten tar selv etterpå.  

 
A) Hvilke legemidler i reseptgruppe A og B, kan rekvireres i dosert form til oral og 

rektal bruk til pasienter for slike behandlinger? ATC gruppe (hvis angitt) og 
mengdebegrensing for hvert preparat skal også angis. 

 
B) Hvilke legemidler i reseptgruppe A og B, kan rekvireres i dosert form til oral og 

rektal bruk til kontoret for slik behandling? ATC gruppe (hvis angitt) og 
mengdebegrensing for hvert preparat skal også angis. 

 
C) Navngi med generiske navn de 3 viktigste sedasjonsmidler vi bruker i Norge til barn 

og voksne. 
 

D) Gi en kortfattet sammenligning av de viktigste farmakologiske egenskapene til 
disse 3 sedasjonsmidlene. 

 
E) Hva er den ”farligste” bivirkning av benzodiazepiner? Angi minst 2 midler som kan 

øke fare for denne bivirkningen. 
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4. En pasient plages av orale slimhinneforandringer. Du antar at det dreier seg om en 
variant av lichen planus. Skisser punktvis utredningsgangen ved tentativ diagnose 
lichen planus.  

 
 
5. En 9 år gammel gutt hoppet på trampoline og slo munnen mot kneet søndag kveld. 

Ved undersøkelse på tannklinikken neste morgen finner du at 21 er mobil i vertikal 
retning og har en kronefraktur med et pulpasår < 1 mm. 11 er perkusjonsøm, ingen 
andre kliniske eller røntgenologiske funn. 

 
Angi diagnose, sett opp behandlingsplan for førstehjelp og begrunn ditt valg. 
Angi også prognose for 11 og 21.  

 
 
6. Beskriv indikasjonsområdet for fissurforsegling med glassionomerbaserte materialer. 
 
 
7.  a) Sammenlign bilde 1 og bilde 2.  

 Hvilke justeringer er utført i bilde 2 for å kompensere for feilinnstillingen i bilde 1? 
 

b) Vurder strukturen avmerket med sirkel i bilde 2. 
 Gi en diagnose og forklar hva det er. 

 
c) Hvordan vil du forholde deg til røntgenfunnet? 

 
 
8. Angi indikasjoner og kontraindikasjoner for revisjonsbehandling av en rotfylt tann.  
 
 
9. Fra Takorotasjonen, om sjeldne tilstander generelt og ektodermal dysplasi (ED) 

spesielt 
 

a) Hva er definisjonen på en sjelden tilstand i Norge og opptil hvor mange kan ha en 

slik diagnose? 

b) Hvilke rettigheter har personer med sjeldne tilstander om tilstanden er oppført på A-

listen eller B-listen? 

c) Hvilke vev kan være rammet om en person har ED, og hva skal til for å tilfredsstille 

diagnosen? 

d) Hva er definisjonen på oligodonti? 

e) En person med oligodonti kan ha ED, men en person med ED trenger ikke ha 

oligodonti, hvorfor?  
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10. Hvilke behandlingsalternativer har vi for en førstemolar i underkjeven med  
grad II furkasjonsinvolvement fra lingualsiden? 
Hvilke faktorer vil påvirke ditt valg av behandlingsalternativer? 

 
 
11. a)  Hvilken type emaljelesjon tenker du på når du leser uttrykket:  
             «Non-cavitated lesion». Hvordan vil du beskrive den klinisk? 
 

b)  Beskriv det histologiske bildet av en slik lesjon.    
 
 

12. Hva er differensialdiagnosen til materialbetinget lichenoid reaksjon?  
 


