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Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen 
Dato: 08.01.2014 
Varighet: kl 0900 – 1400 
Lesesal DO 
 

 

Eksamensoppgaver 

9. semester 

H-09 
 

 

NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 
 

1. 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 når tilstanden er oppført  på 

enten 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) Ved ED, kan mangel på et vev potensielt være livsfarlig. Hvilket vev, og hvorfor? 

e) Hva er definisjonen på oligodonti? 

 
 
2. Du mistenker at en pasient reagerer allergisk på et resinbasert materiale. 

Produsenten av materialet har sendt med et sikkerhetsdatablad. 
Er informasjonen der tilstrekkelig for å finne mulige allergener? 
Begrunn svaret. 

 
 
3. Angående ”Eksperimentelle kariesstudier ”: 

Nevn 4 ulike typer forsøk og skisser både fordeler og ulemper/begrensinger 
forbundet med disse. Gi et eksempel innenfor hver av forsøkstypene. 

 
 
4. a) Du skal gi et legemiddel til et barn. Du finner ingen barnedosering i 

 Felleskatalogen. Hvordan ville du i praksis estimere en barnedose av et 
legemiddel ut fra en kjent voksendose? Vis ved 2 eksempler. 

 
b) Hvilket legemiddel er førstevalget som smertestillende til barn? 
 
c) Nevn minst 4 egenskaper som gjør at benzodiazepiner er velegnede som 

sedasjonsmidler til barn? 
 
d)  Hvilket annet legemiddel enn benzodiazepiner kan brukes til sedering hos barn? 



Side 2 av 2 

 

 
Det odontologiske fakultet  
Skriftlig eksamen for 9. semester (H-09) 
Dato: 08.01.2014 
 

 

NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 

 
5. Hva er de vanligste komplikasjoner i primær tann etter traume og hvordan 

diagnostiseres de?  

 

 
6. a) Hvilke bivirkninger kan fluorinntak hos småbarn gi?  

b) Angi minste dose som skal til for at ulike bivirkninger kan oppstå? 

 
 
7. Hvordan vil du vurdere prognosen etter en vellykket systematisk 

periodontittbehandling? Begrunn disse faktorene. 
 

 

8. Du har en pasient med smerter i venstre sides overkjeve og abscess m/fistel 
buccalt for 26. Hvilke undersøkelser vil du foreta for å stille diagnose? 

 
 
9. Angi kort viktige punkter i utredning og betraktning rundt frilegging av retinerte 

hjørnetenner i overkjeven hos barn. Kirurgisk prosedyre skal ikke beskrives. 
 
 
10. Hvorfor må en kronepreparert tann ha provisorisk erstatning i perioden fra 

preparering/avtrykk til permanent krone? 
 

 
11. Angi de vanligste tegnene på TMD. 
 
 
12. Hvor kan det finnes bakterier i forbindelse med kronisk apikal periodontitt? 

Hva vil det bety for prognosen hvor mikrobene er i et gitt kasus, 
og hvorfor har det betydning? 

 
 
13. Hvilke prinsipper kan vi benytte ved lokalisasjon av objekter i kjevene? 
 
 
14. Hvilke metoder har man for å identifisere en død person? 


