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Programområde: Tannhelsesekretær

LK06

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.
Omsetjingsprogram er ikkje tillatne i norsk.

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 oppgaver må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Du viser kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i
læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunkta dine
og forslag til løysing på oppgåva.
 Trekke inn ulike synspunkter og løysingar som er
relevante for problemstillingar i oppgåven.
 Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dine faglege
val.
 Meistre relevante grunnleggande ferdigheiter
 Bruke eksempel der det er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
hensiktsmessig og etterretteleg måte

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGÅVA:





Start med å lese oppgåveinstruksen godt.
Hugs å føre opp kjeldene i svaret ditt dersom du bruker kjelder.
Les gjennom det du har skrive, før du leverer.
Bruk tida. Det er lurt å drikke og ete undervegs.

Lykke til!
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Situasjonsbeskriving
Du arbeider ved ein privat tannklinikk og Kåre Olsen, 79 år, har time til undersøking i
dag. Han fortel at han har hatt eit hjerteinfarkt for to månadar sidan.
Undersøkinga viser marginal periodontitt. Det blir satt opp ny time til han for
depurasjon og ekstraksjon av 26.

Oppgåve 1
Tannlegen ønsker 2 bitewing og apikalbilde av 26.
a) Gjer greie for røntgenopptaka og val av opptaksteknikk.
b) Opptaksfeil kan føre til at røntgenbilde ikkje viser det vi ønsker. I dette tilfellet
har du fått overlappingar på bitewing. På apikalbildet er tanna gitt att kortare
enn i verkelegheita. Gjer greie for korleis dette kan ha oppstått og korleis det
kan bli unngått ved neste opptak.
c) Når vi tar røntgenbilder skal nytta vere større enn ulempa. Dette er av omsyn
til strålehygieniske retningslinjer. Kva meiner ein med denne påstanden?
Korleis kan ein ta hand om dette?

Oppgåve 2
Kåre Olsen er tilbake på tannklinikken for å få utført depurasjon og ekstraksjon av 26.
a) Gjer greie for dine arbeidsoppgåver i samband med førebuing og assistanse
ved tannbehandlinga, og korleis du sikrar god arbeidsflyt og godt samarbeid
med tannlegen.
b) Gjer greie for instrument, material og utstyr som blir brukt og korleis du
handterer dette på eit forsvarleg vis.

Oppgåve 3
Kva for informasjon er relevant å gi Kåre i etterkant av denne behandlingen?
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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 oppgaver må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Du viser din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine
synspunkter og forslag til løsning på oppgaven
 Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
 Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige
valg
 Mestre relevante grunnleggende ferdigheter
 Bruke eksempler der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGAVEN:





Start med å lese oppgaveinstruksen godt.
Husk å føre opp kildene i svaret ditt dersom du bruker kilder.
Les gjennom det du har skrevet, før du leverer.
Bruk tiden. Det er lurt å drikke og spise underveis.

Lykke til!
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Situasjonsbeskrivelse
Du arbeider ved en privat tannklinikk og Kåre Olsen, 79 år har time til undersøkelse i
dag. Han forteller at han har hatt et hjerteinfarkt for to måneder siden.
Undersøkelsen viser marginal periodontitt. Det blir satt opp ny time til han for
depurasjon og ekstraksjon av 26.

Oppgave 1
Tannlegen ønsker 2 bitewing og apikalbilde av 26
a) Gjør rede for røntgenopptakene og valg av opptaksteknikk.
b) Opptaksfeil kan føre til at røntgenbilder ikke viser det vi ønsker. I dette tilfellet har du
fått overlappinger på bitewing. På apikalbildet er tannen gjengitt kortere enn
virkeligheten. Gjør rede for hvordan dette kan ha oppstått og hvordan det kan unngås
ved neste opptak.

c) Når vi tar røntgenbilder skal nytten være større enn ulempen. Dette med
hensyn til strålehygieniske retningslinjer. Hva menes med denne påstanden?
Hvordan kan dette ivaretas?

Oppgave 2
Kåre Olsen er tilbake på tannklinikken for å få utført depurasjon og ekstraksjon av 26.
a) Gjør rede for dine arbeidsoppgaver i forbindelse med forberedelse og assistanse ved
tannbehandlingen, og hvordan du sikrer god arbeidsflyt og godt samarbeid med
tannlegen.

b) Gjør rede for instrumenter, materialer og utstyr som benyttes og hvordan du
håndterer dette på en forsvarlig måte.

Oppgave 3
Hvilken informasjon er relevant å gi Kåre i etterkant av denne behandlingen?

Eksamen

Side 5 av 6

www.vigoiks.no/eksamen

