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Programområde: Tannhelsesekretær

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 å bruke fagstoff, og grunngi synspunkta dine og
forslaga dine til løysing på oppgåva
 Trekke inn ulike synspunkt og løysningar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
 Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
 Meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter
 Bruke eksempel der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
føremålstenleg og etterretteleg måte
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Situasjonsbeskriving:
Du arbeider som tannhelsesekretær på ein privat tannklinikk. Ole Olsen, f.
22.11.1969, har time i dag til konserverande tannbehandling 36MOD, klasse II.

Oppgåve 1
Tannlegen ønsker eit apikalbilete av 36 før behandlinga startar.
a) Gjer greie for korleis du tar dette røntgenbildet.
b) Kva for nokre kriterium skal oppfyllast for at kvaliteten på biletet du har tatt
skal vere god og at du unngår feil?
c) Gjer greie for konsekvensar av røntgenstråling, og korleis du kan unngå skade
og unødig stråling.

Oppgåve 2
Før behandlinga av 36MOD førebur du behandlingsrommet til konserverande
tannbehandling.
a) Gjer greie for materiala, instrumenta og utstyret som blir brukt til behandlinga.
b) Gjer greie for oppgåvene dine under behandlinga og korleis du handterer
oppgåvene dine på ein forsvarleg måte.

Oppgåve 3
Det blir ofte gjennomført konserverande tannbehandling på tannklinikken. Ei av
oppgåvene dine er å assistere med sug under behandlingane. Den siste tida har du
kjent på smerter i nakke og skuldrer.
a) Gjer greie for ergonomiske tilpassingar som kan gjerast i samband med
assistanse ved stolen.
b) Kva for eit ansvar har du som arbeidstakar på tannklinikken for å unngå
skade? Utdjup og nemn eksempel.
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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 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
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Situasjonsbeskrivelse:
Du arbeider som tannhelsesekretær på en privat tannklinikk. Ole Olsen, f.
22.11.1969, har time i dag til konserverende tannbehandling 36MOD, klasse II.

Oppgave 1
Tannlegen ønsker et apikalbilde av 36 før behandlingen starter.
a) Gjør rede for hvordan du tar dette røntgenbildet.
b) Hvilke kriterier skal oppfylles for at kvaliteten på bildet du har tatt skal være
god og at du unngår feil?
c) Gjør rede for konsekvenser av røntgenstråling, og hvordan du kan unngå
skade og unødig stråling.

Oppgave 2
Før behandlingen av 36MOD forbereder du behandlingsrommet til konserverende
tannbehandling.
a) Gjør rede for materialene, instrumentene og utstyret som benyttes til
behandlingen.
b) Gjør rede for oppgavene dine under behandlingen og hvordan du håndterer
oppgavene dine på en forsvarlig måte.

Oppgave 3
Det gjennomføres ofte konserverende tannbehandling på tannklinikken. En av
oppgavene dine er å assistere med sug under behandlingene. Den siste tiden har du
kjent på smerter i nakke og skuldrer.
a) Gjør rede for ergonomiske tilpasninger som kan gjøres i forbindelse med
assistanse ved stolen.
b) Hvilket ansvar har du som arbeidstaker på tannklinikken for å unngå skade?
Utdyp og nevn eksempler.
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