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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 oppgåver, 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
føremålstenleg og ryddig 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 offentleg tannklinikk, og Sara Bakke, 20 år, har time til konserverande
behandling av 37.

Oppgåve 1
Tannlegen ønsker apikalbilete av 37.
a) Forklar korleis du vil planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet ditt knytt til
denne arbeidsoppgåva.
b) Opptaksfeil kan føre til at røntgenbilete ikkje viser det vi ønsker. I dette tilfellet visast
ikkje heile rota på apikalbiletet. Gjer greie for korleis denne feilen kan ha oppstått og
korleis ein kan unngå han ved neste opptak.
c) Når vi tar røntgenbilete, skal nytta vere større enn ulempa. Dette med omsyn til
strålehygieniske retningslinjer. Kva er meint med denne påstanden? Korleis kan dette
ivaretakast ved dette røntgenopptaket?

Oppgåve 2
Du skal assistere ved konserverande behandling av 37 MO.
a) Gjer greie for arbeidsoppgåvene dine i samband med førebuing og assistanse ved
tannbehandlinga, og korleis du sikrar god arbeidsflyt og godt samarbeid med
tannlegen.
b) Gjer greie for instrument, materiale og utstyr som blir brukt og korleis du handterer
dette på ein forsvarleg måte.
c) Etter behandling skal du dokumentere det arbeidet som er gjort og ta imot betaling.
Forklar korleis du utfører dette.

Oppgåve 3
Ein av kollegaane dine er sjukemeldt på grunn av belastningsskade på jobb. Du ønsker å
unngå det same. Forklar korleis arbeidsplassen din kan tilrettelegge for god ergonomi og kva
du sjølv kan gjere for å jobbe godt ergonomisk.
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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 offentlig tannklinikk, og Sara Bakke, 20 år, har time til konserverende
behandling av 37.

Oppgave 1
Tannlegen ønsker apikalbilde av 37.
a) Forklar hvordan du vil planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet ditt knyttet til
denne arbeidsoppgaven.
b) Opptaksfeil kan føre til at røntgenbilder ikke viser det vi ønsker. I dette tilfellet vises
ikke hele roten på apikalbildet. Gjør rede for hvordan denne feilen kan ha oppstått og
hvordan den 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 ved dette røntgenopptaket?

Oppgave 2
Du skal assistere ved konserverende behandling av 37 MO.
a) Gjør rede for arbeidsoppgavene dine 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.
c) Etter behandling skal du dokumentere det arbeidet som er gjort og ta imot betaling.
Forklar hvordan du utfører dette.

Oppgave 3
En av kollegaene dine er sykemeldt på grunn av belastningsskade på jobb. Du ønsker å
unngå det samme. Forklar hvordan arbeidsplassen din kan tilrettelegge for god ergonomi og
hva du selv kan gjøre for å jobbe godt ergonomisk.
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