
 
Innledning 

Velkommen til eksamen i kjeve- og ansiktsradiologi 
I noen av oppgavene har vi lagt inn en pdf-versjon av røntgenbildet som du kan zoome i. 
Bruk disse for å granske detaljer. 
Eksamen består av 9 oppgaver. Les oppgavene nøye før du svarer.  
Lykke til! 

 
Oppgave 1 (12p) 

Vi vet at ioniserende stråling i små doser fører til stokastiske effekter hos en bestrålt 
populasjon. Basert på forskning på populasjoner som har vært utsatt for strålingen, er det 
utviklet noen modeller for sammenhengen mellom strålingsdose til individene og risiko for å 
utvikle kreft. 

A. Hva heter den modellen vi bruker til å estimere risikoen for stokastiske skader? 

B. Beskriv modellen kort. Bruk gjerne en skisse.  

Maks poeng: 12 
 

Oppgave 2 (14p) 

Ved teknisk utførelse av en intraoral røntgenundersøkelse er det hovedsakelig tre forskjellige 
trinn i prosedyren som er viktige for ikke å få for lyse og kornete bilder. Forklar hvilke. 

Maks poeng: 14 
 
 
Oppgave 3 (10p) 

A. Kan du si noe om den vertikale vinkelen på projeksjonen? Begrunn svaret! 

B. En radiopak U- formet prosess overlapper apikalområdene på tann 26 og 27. Er det vi ser 
patologisk? Begrunn svaret!  

 
Oppgave 4 (8p) 

Beskriv beliggenheten til tannanlegg 13!  

Beskriv beliggenheten til tannanlegg 23!  

 
Oppgave 5 (6p) 

Dersom du utfører en panoramaundersøkelse av denne pasienten, hvordan vil størrelsen på 
tann 13 tegne seg i forhold til de andre tennene? Begrunn svaret!  



 
Oppgave 6 (10p) 

Du reagerer på det innringede radiolucente området på en OPG av en 10 år gammel gutt og 
kompletterer med et intraoralt tannbilde. Tennene i området er vitale. Beskriv dine funn og 
forklar.    

Bruk pdf-filen til venstre for å granske detaljer 

 
Oppgave 7 (20p) 

En 11 år gammel pasient kommer for å få undersøkt hvorfor man ved klinisk undersøkelse 
ikke ser tegn til erupsjon av tann 33. 

A. Beskriv dine funn 

B. Gi en radiologisk diagnose 

C. Beskriv den radiologiske oppfølgingen du mener at pasienten trenger etter et 
eventuelt inngrep og hvorfor 

Bruk pdf-filen til venstre for å granske detaljer 

 
Oppgave 8 (12p) 

Du får en ny pasient som oppsøker deg akutt pga. smerter i regio 48. På panoramabildet 
reagerer du på benforandringer i overkjeven på høyre side. Du noterer deg også at 
pasienten er noe asymmetrisk i ansiktet. Pasienten forteller deg at dette er en tilstand hun 
har hatt i mange år uten særlige symptomer. Beskriv tilstanden i overkjeven og angi den 
mest sannsynlige diagnosen.  

Bruk pdf-filen til venstre for å granske detaljer 

 
Oppgave 9 (8p) 

To uker etter en større cystektomi i underkjevens venstre side kommer pasienten tilbake og 
klager over økende smerter i området. 

A. Gir panoramaundersøkelsen noen mulig forklaring på smertene? Hvis ja, beskriv dine 
funn. 

B. Hvilken radiologisk undersøkelse kan du selv gjøre med dentalapparatet for å få et sikrere 
svar? Forklar også hvilken tilleggsopplysning dette bildet gir. Du har ikke tilgang til avansert 
utstyr slik som CT eller CBCT.  

 Bruk pdf-filen til venstre for å granske detaljer 


