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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 

BEHANDLING AV PLASSMANGEL: TIDLIG 

EKSTRAKSJON KONTRA SEIN EKSTRAKSJON 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsprosjekt for å kartlegge en behandling for plassmangel som 

tilbyr de største fordelene for pasienter samtidig som ressursene utnyttes mest effektivt. Vi forespør alle barn 

med trangstilling/plassmangel i alderen 8-10 år gammel og som er henvist fra skoletannlegen til 

reguleringstannlegen for vurdering og behandling, om å delta i studien, det vil si vi spør om lov til å bruke data 

fra din pasientjournal. 

 

BAKGRUNN OG HENSIKTEN MED PROSJEKTET 

Plassmangel er en vanlige tannstillingsfeil hos barn og ungdom. Plassmangelen resulterer i skjeve tenner 

(uregelmessigheter i tannstillingen). Dessuten kan plassmangelen noen ganger være så markert at enkelte 

blivende tenner ikke får plass i tannbuen, men blir liggende i kjevebenet uten å bryte frem (impaktert). Det 

rammer særlig de tennene som bryter frem sist, første og fremst hjørnetenner i overkjeven. Plassmangel for 

hjørnetenner kan føre til resorpsjoner (oppløsning) og mulig tap av nabotenner.  

Ekstraksjon (trekking av tenner) er en etablert behandlingsmetode for plassmangel. Tennene flyttes deretter til 

ønsket posisjon ved hjelp av tannregulering. I prosjektet skal man sammenligne tidlig ekstraksjon med 

ekstraksjon på et senere tidspunkt, altså en behandlingsmetode som utføres ved to ulike tidspunkter. Det synes 

relevant å opplyse at begge behandlingsalternativer ville medføre at samme antall tenner må ekstraheres. Ved 

tidlig ekstraksjon starter behandling i vekslingtannsett, det vil si rundt 9-10 årsalder, mens ved sen ekstraksjon 

starter behandling i tidlig permanent tannsett, det vil si rundt 11-12 årsalder.  

Vi ønsker med denne studien å estimere effekten av ekstraksjonstidspunkter for behandling av trangstilling for 

hjørnetennene. Samtidig ønsker vi å se på tidsbruk for oppnåelse av ønsket behandlingsresultat og følgelig 

behandlingskostnadene til de respektive behandlingsalternativene.  
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HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Barna som deltar i prosjektet vil bli delt opp i tre ulike grupper.  Det blir trukket lodd om hvem som vil havne i 

hvilken gruppe.  

Ved den første undersøkelsen blir det tatt avstøpning av tennene, fotos og røntgenbilder slik det er vanlig for 

alle som skal ha tannregulering. I tillegg vil ditt barn få med seg et spørreskjema som han/hun skal svare på før 

tanntrekking for å høre om tidligere opplevelser hos tannlege. 

Tanntrekking 

Før tanntrekking vil ditt barn først få en bedøvelseskrem som skal smøres på tannkjøttet der bedøvelse skal 

settes. 

Hvis ditt barn er trukket ut til å være i gruppe 1, vil melketann trekkes først, og så venter vi i noen måneder før 

voksentann trekkes. 

Hvis ditt barn er trukket ut til å være i gruppe 2, vil melketann og voksentann fjernes på samme besøk. 

Hvis ditt barn er trukket ut til å være i gruppe 3, vil ditt barn vente til alle voksentenner har kommet fram i 

munnen, det vil si rundt 12-årsalder, før tanntrekking kan skje.   

Etter tanntrekking vil ditt barn få med seg 2 spørreskjemaer. Det ene skjemaet skal han/hun svare på samme 

dag som tanntrekkingen. Det andre skjemaet skal han/hun svare på en uke etter tanntrekkingen. Dette er for å 

høre hvordan ditt barn har opplevd tanntrekkingen. 

 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET TIL Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du velger at ditt barn skal delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på siste side. Dere kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deres samtykke. 

Dette vil ikke få konsekvenser for ditt barn i videre behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du 

kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser 

eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

 

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DITT BARN?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Du har rett 

til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de 

opplysningene som er registrert. 

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. 

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir 

behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli anonymisert eller slettet senest fem år etter 

prosjektslutt.  
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GODKJENNING 

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnummer. hos REK 

(2018/1626). 

 

PROSJEKTANSVARLIG/MER INFORMASJON 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektansvarlig: 

Første amanuensis/spesialist i kjeveortopedi, Ph.D Maud Els-Marie Andersson 

E-post: m.e.m.andersson@odont.uio.no 

Telefon: 22 85 23 75 

Besøksadresse: Geitmyrsveien 71 

                                            0455 OSLO  

Postadresse: Postboks 1109 Blindern 

                                       0317 OSLO 

 

  

mailto:m.e.m.andersson@odont.uio.no
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SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 

 

JEG ER VILLIG TIL Å DELTA I PROSJEKTET  

 

Som foresatte til___________________________________________________________________ (Fullt navn) 

samtykker jeg til at hun/han kan delta i prosjektet 

 

Sted og dato Foresattes signatur 

 

 

 

 Foresattes navn med trykte bokstaver 

 

 

Jeg, _________________________________________________ (navn med blokkbokstaver), bekrefter at jeg 

har mottatt skriftlig informasjon om studien, har fått anledning til å innhente den informasjon jeg har hatt 

behov for. 

 

Sted og dato Signatur 

  

  

 


