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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene, må du beskrive dei vala du tar og
grunngi dei.
Du viser kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i
læreplanen ved å:
• Presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunkta dine
og forslaga dine til løysing på oppgåva
• Trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
• Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
• Meistre relevante grunnleggande ferdigheiter
• Bruke eksempel der dette er relevant
• Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
formålstenleg og etterretteleg måte
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Du er tannhelsesekretær i den offentlege tannhelsetenesten. Neste pasient er Georg
Walt, f. 19.11.1986, som har time til endodontisk behandling av 22.

Oppgåve 1
I forkant av behandlinga ønsker tannlegen at du tar eit røntgenbilete av 22 som viser
tann, rot og apex.
a. Gjer greie for gjennomføringa av røntgenopptaket og val av opptaksteknikk.
b. Opptaksfeil kan føre til at eit røntgenbilete ikkje viser det vi ønsker. Denne
gongen blei ikkje apex synleg på biletet, og tennene overlappar kvarandre.
Gjer greie for korleis dette kan ha oppstått og korleis du kan unngå det ved
neste opptak.
c. Gjer greie for konsekvensar av røntgenstråling, og korleis du kan unngå skade
og unødig stråling.

Oppgåve 2
Etter røntgenundersøkinga skal du førebu og assistere under endodontisk
behandling av 22.
a. Gjer greie for arbeidsoppgåvene dine i samband med førebuing og assistanse
ved tannbehandlinga, og for korleis du sikrar ein god arbeidsflyt og godt
samarbeid med tannlege.
b. Gjer greie for materiala, instrumenta og utstyret som blir brukt til behandlinga.
Korleis handterer du dette på ein forsvarleg måte?

Oppgåve 3
Du skal registrere tannbehandlinga som er utført på Georg i klinikken sitt
dokumentasjonssystem.
a. Korleis går du fram når du skal registrere denne behandlinga?
b. Diskuter systemet og rutinar for dokumentasjon på tannklinikken mot dagens
regelverk knytt til personvern.

Oppgåve 4
Systematisk HMS-arbeid og internkontroll er viktig på alle tannklinikkar. «Når ei
verksemd har orden i eige hus, aukar tryggleiken for tilsette og pasientar». Diskuter
denne påstanden.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis
på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene, må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Du viser kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen ved å:
• Presentere og bruke fagstoff, og begrunne synspunktene
dine og forslagene dine til løsning på oppgaven
• Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
• Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av de faglige
valgene dine
• Mestre relevante grunnleggende ferdigheter
• Bruke eksempler der dette er relevant
• Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte
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Du er tannhelsesekretær i den offentlige tannhelsetjenesten. Neste pasient er Georg
Walt, f. 19.11.1986, som har time til endodontisk behandling av 22.

Oppgave 1
I forkant av behandlingen ønsker tannlegen at du tar et røntgenbilde av 22 som viser
tann, rot og apex.
a. Gjør rede for gjennomføringen av røntgenopptaket og valg av opptaksteknikk.
b. Opptaksfeil kan føre til at et røntgenbilde ikke viser det vi ønsker. Denne
gangen ble ikke apex synlig på bildet, og tennene overlapper hverandre. Gjør
rede for hvordan dette kan ha oppstått og hvordan det kan unngås ved neste
opptak.
c. Gjør rede for konsekvenser av røntgenstråling, og hvordan du kan unngå
skade og unødig stråling.

Oppgave 2
Etter røntgenundersøkelsen skal du forberede og assistere under endodontisk
behandling av 22.
a. Gjør rede for dine arbeidsoppgaver i forbindelse med forberedelse og
assistanse ved tannbehandlingen, og for hvordan du sikrer en god arbeidsflyt
og godt samarbeid med tannlege.
b. Gjør rede for de materialer, instrumenter og utstyr som benyttes til
behandlingen. Hvordan håndterer du dette på en forsvarlig måte?

Oppgave 3
Du skal registrere tannbehandlingen som er utført på Georg i klinikkens
dokumentasjonssystem.
a. Hvordan går du frem når du skal registrere denne behandlingen?
b. Diskuter systemet og rutiner for dokumentasjon på tannklinikken mot dagens
regelverk knyttet til personvern.

Oppgave 4
Systematisk HMS-arbeid og internkontroll er viktig på enhver tannklinikk. «Når en
virksomhet har orden i eget hus, øker tryggheten for ansatte og pasienter». Diskuter
denne påstanden.
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