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HJØRNETENNER SOM MÅ trekkes PÅ 

PLASS 
 

HVORFOR BLIR DU SPURT OM Å DELTA? 

Du har hjørnetenner som ikke vil komme på plass i munnen på grunn av lite plass. Uten 

tanntrekking vil hjørnetennene dine komme fram på utsiden, som på bildet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil undersøke hvordan vi skal behandle slik tannstillingsfeil best mulig. Det er tre 

forskjellige måter å gjøre det på. Derfor har vi tre grupper med barn.  Alle barna må trekke 

tenner og det kan gjøres på tre ulike tidspunkt.  Det blir trukket lodd om hvem som vil havne 

i hvilken gruppe. Etter tanntrekking vil det være større eller mindre mellomrom mellom 

tennene. Mellomrommene kan lukkes av seg selv etter en tid eller ved hjelp av 

tannregulering. 
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HVA VIL SKJE DERSOM DU DELTAR? 

Ved den første undersøkelsen blir det tatt avstøpning av dine tenner, fotos og røntgenbilder 

slik det er vanlig for alle som skal ha tannregulering. I tillegg vil du få med deg et 

spørreskjema som du skal svare på før tanntrekking for å høre om dine tidligere opplevelser 

hos tannlege. 

Tanntrekking 

Før tanntrekking vil du først få en bedøvelseskrem som skal smøres på tannkjøttet der 

bedøvelse skal settes slik at du ikke skal kjenne det lille stikket fra selve bedøvelsen. 

Hensikten med bedøvelse er for at du ikke skal få vondt under tanntrekking.  

I gruppe 1 skal barna trekke melketann med en gang og så vente litt før voksentann trekkes. 

I den andre gruppen trekkes både melketann og voksentann samtidig, og i den tredje 

gruppen trekkes kun voksentann.  Alle barna må trekke tenner og alle skal få på 

tannregulering. Vanligvis varer en tannregulering ett til to år.  Vi skal følge med på hvordan 

det går. 

Du vil få med deg 2 spørreskjemaer. Det ene skjemaet skal du svare på samme dag som 

tanntrekkingen. Det andre skjemaet skal du svare på en uke etter tanntrekkingen. Dette er 

for å høre hvordan du har opplevd tanntrekkingen. 

 

HVA VIL SKJE DERSOM DU IKKE DELTAR? 

Det er helt frivillig å delta, og du må ikke gi noen forklaring hvis du ikke ønsker å være med.   

 


