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INNLEDNING MED PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Velkommen til Klinikk for allmenn odontologi – barn,  

et spennende og utfordrende studieår med undervisning og behandling av barnepasienter! 

Klinikk for allmenn odontologi – barn, fungerer som en vanlig offentlig tannklinikk for 

pasienter i alderen 0-18 år. Vi har samarbeidsavtale med Tannhelsetjenesten i Oslo kommune 

og har behandlingsansvar for førskole- og skolebarn (1.-10. klasse) fra kretsene Bjølsen, 

Bolteløkka, Ila og Sagene.  

Alle pasientinnkallinger foretas av personalet i skranken. 

Klinikktjeneste 

 Det forventes at alle møter med rent klinikktøy, hvite sokker og lyse sko. Vær

omhyggelig med din personlige hygiene og unngå bruk av parfyme. Mange barn og

medarbeidere synes det er ubehagelig og kan reagere på parfyme i

tannbehandlingssituasjonen.

 Barn blir fort utålmodige og pasientene må tas raskt inn fra venterommet for

undersøkelse/journalopptak/behandling. Din instruktørtannlege skal godkjenne

diagnose, behandlingsplan og all klinisk behandling før du påbegynner behandling.

 Alle pasienter du undersøker/behandler skal føres inn i pasientkortet ditt (grønt ark).

Instruktørtannlege eller ansvarshavende attesterer når pasienten er ferdigbehandlet.

 Du må selv rydde arbeidsplassen din, levere inn instrumenter og sprite av unit og stol.

Regler for basalt smittevern må ivaretas.

 Journalen skal fylles ut og signeres i Salud.  Dato for recall føres i ”Diary Notes” når

pasienten er ferdigbehandlet. Det sendes med informasjonsskriv til foresatte ved første

besøk.

 Etter ombygging i tråd med nye smittevernregler høsten 2020, skal studenter som

hovedregel jobbe som kliniske partnere ved barneklinikken. Da er det viktig at den

som assisterer henter nødvendig utstyr til behandlende student og er nøye med

smittevernreglene. Som kliniske partnere behandler dere pasienter annenhver gang.

Poliklinikktjeneste 

Pasientene er henvist eller kommer på eget initiativ for undersøkelse, diagnostisering, 

behandlingsplanlegging og oppfølging. Det legges vekt på traumatologi, dentale 

utviklingsforstyrrelser og andre tilstander som krever spesiell pedodontisk kompetanse. I 

forkant av hver poliklinikkøkt, vil det bli holdt studentseminarer, som studentene selv 

forbereder og holder for hverandre fra 09.15-09.45. Seminarene vil bli lagt ut på Canvas i 

forkant.  



Spesialtjenester 

Behandling av barn under medikamentell sedasjon, lystgass og hospitering ved generell 

anestesi (narkose) er også en del av den kliniske undervisningen. Alle masterstudenter skal 

obligatorisk hospitere en økt ved tannbehandling i generell anestesi. 

Planlagt fravær fra klinikken må på forhånd avtales med ansvarshavende på klinikken, 

ikke instruktørtannlege eller skrankepersonale.  

Alt fravær, også grunnet sykdom, registreres på pasientkortet og attesteres av 

instruktørtannlege eller ansvarshavende. Fraværsgrense for godkjenning av klinisk tjeneste er 

15 %, som ved annen klinisk undervisning ved fakultetet. 

Eco-online og brukerveiledninger på ulike materialer 

Brukerstøtte: Tannhelsesekretær Suada Mesihovic 

Avvik i klinikken 

Ved stikkskader, annen skade eller avvik, ta kontakt med ansvarshavende og avdelingsleder 

Anne Marit Arnesen eller tannhelsesekretær Lise Ann Svartsund. 
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Kontaktinformasjon og lenker 

Skjemaet for bekymringsmelding finner du på fakultetets 

nettside: 

odont.uio.no/studier/skikkethetsvurdering 

 Her finner du også forskrifter om

skikkethetsvurdering i høyere utdanning

 Rundskriv F-14-06: Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning

 Saksgang ved skikkethetsvurdering, fra løpende til

særskilt vurdering

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med: 

 Studieseksjonen ved seksjonssjef

 Studiekonsulent for bachelor/master

Ekspedisjonen, 22 85 20 00

Skikkethet? 

Alle studenter på master i odontologi og 
bachelor i tannpleie er omfattet av 
bestemmelsene om skikkethetsvurdering. 

http://www.med.uio.no/studier/om/regelverk/skikkethetsvurdering
http://www.uio.no/studier/program/medisin/index.html
http://www.uio.no/studier/program/ernering-5aar/index.html


 

 
Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har 
faglige og personlige forutsetninger for å fungere i yrket, og 
ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres 
liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet. 

 

 

Det er to former for skikkethetsvurdering: 
1. Løpende skikkethetsvurdering 
gjelder alle studenter og skal foretas gjennom hele studietiden. 
Studentene skal vurderes både i den teoretiske og den 
praktiske delen av studiet. 

 

2. Særskilt skikkethetsvurdering 
skal bare benyttes i helt spesielle tilfeller når andre formelle og 
uformelle virkemidler ikke fører frem. 
Særskilt skikkethetsvurdering begynner med at fakultetet 
sender en begrunnet tvilsmelding til institusjonsansvarlig for 
skikkethet ved UiO. 

 

 

Hensikten med skikkethetsvurdering 
er å fange opp faglig svake studenter og avvikende adferd tidlig 
i studieløpet, og at fakultetet kan bidra til å korrigere og hjelpe. 

 
Formålet med skikkethetsvurdering er å beskytte spesielt 
sårbare grupper mot uskikkede yrkesutøvere. 

 
En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og 
brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, 
er ikke skikket for yrket. 

 

I særskilte tilfeller kan defor en bekymringsmelding føre til sak 
hos skikkethetsnemnda ved UiO og utestengelse fra studiet. 

Til deg som er student eller faglærer/foreleser 
Alle som er i kontakt med studenter, for eksempel faglærere, 
praksisveiledere, medstudenter og administrativt ansatte, kan 
levere bekymringsmelding / melde tvil.  

 
Du kan levere bekymringsmelding hvis en student: 

 viser manglende vilje eller evne til samarbeid, omsorg, 
forståelse eller respekt 

 viser truende eller krenkende adferd 

 viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre 
risiko for skade av pasienter eller brukere 

 
Se alle vurderingskriterier for skikkethet på 
http://www.odont.uio.no/studier/skikkethet/ 
 

Hva gjør du? 
Du har både rett og plikt til å melde i fra om bekymringsverdige 
forhold. Du har også et ansvar som medmenneske til å hjelpe 
en student som har problemer. 

 Snakk med studenten 

 Meld det skriftlig i form av en bekymringsmelding 

 

Bekymringsmelding 
Bekymringsmeldinger skal som hovedregel leveres til 
modulkontakt eller semesterutvalgsleder for bachelor 
eller master. 

 
Hva skjer videre? 
Bekymringsmelding behandles etter gjeldende rutiner på 
fakultetet. Det blir som regel gjennomført samtale med 
studenten og iverksatt ulike tiltak for oppfølging og veiledning. 

 
Medfører ikke dette nødvendig endring i adferd, blir det 
vurdert om det er grunnlag for tvilsmelding. Saken oversendes 
da til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved UiO. 

Hva er skikkethetsvurdering? 

http://www.odont.uio.no/studier/skikkethet/


Universitetet i Oslo 
Det odontologiske fakultet 

Løpende skikkethetsvurdering 

Kryss av i de boksene som er observert og vurdert.  08.03.21 

   
Student:__________________Instruktør:____________________       Klinikk:_______________ 
 
 

Semester:  
Ikke  

relevant 

 

Svakt 

 

Potensiale 

 

Trygg 

 

Fremragende 

 

1. Samarbeidsevner* 1      

2      

3      

4      

5      

2. Aktsomhet og ansvarlighet 1      

2      

3      

4      

5      

3. Vilje og evne til å endre adferd 

ved veiledning 

1      

2      

3      

4      

5      

4. Teoretiske odontologifaglige 

kunnskaper 

1      

2      

3      

4      

5      

5. Kliniske ferdigheter og praktisk 

utførelse 

1      

2      

3      

4      

5      

6. Hygiene og orden (klinisk og 

personlig) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

7. Kommunikasjon – 4 gode vaner ** 

a)   Oppstart 1      

2      

3      

4      

5      

b)   Ta pasientens perspektiv 1      

2      

3      

4      

5      

c)   Empati 1      

2      

3      

4      

5      

d)   Avslutningen 1      

2      

3      

4      

5      

 

 

   



Universitetet i Oslo 
Det odontologiske fakultet 

Løpende skikkethetsvurdering 

Kryss av i de boksene som er observert og vurdert.  08.03.21 

 

Dato Kommentarer til vurderingene (hvis pasient skal beskrives, benytt hospitalnummer) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Varselsignaler!  

⬜ Studenten opptrer truende eller krenkende! 

⬜  Mistenker at studenten benytter rusmidler eller illegale legemidler! 

⬜ Studenten har problemer som medfører at hun/han fungerer dårlig med sine omgivelser! 

Hvis du opplever noen av varselsignalene, kontakt næreste leder umiddelbart. 

For mer informasjon, se Det odontologiske fakultets nettside om skikkethet: 

https://www.odont.uio.no/studier/skikkethet/ 

 

* Samarbeidsevner (stikkord for vurdering av student) 

Godt forberedt, punktlig, presentasjon av seg selv overfor pasient, impliserte i klinikken og medstudenter, samarbeid 

og kommunikasjon med klinikkpersonale, medstudenter og lærere, utviser en høflig tone og respekt i forhold til 

tidligere nevnte grupper, formulerer seg godt forståelig muntlig og skriftlig på norsk. 

 

** 4 gode vaner: https://www.odont.uio.no/iko/tjenester/veiledningsforum/De-fire-gode-vaner.html 

7a. Invester i begynnelsen: Klarer studenten å være strukturert, saklig og holde en god kommunikasjon med 

pasienten?  

 

7b. Ta pasientperspektivet: Hvordan klarer studenten å fange opp hva som faktisk plager pasienten? Er studenten mer 

opptatt av at man skal følge en behandlingsplan? 

7c. Viser studenten empati - verbalt og non-verbalt? 

7d. Invester i avslutningen: Har studenten en ryddig og god avslutning, der det er lagt en plan for 

kommende behandlingsøkter og der man er enige om hva pasienten skal gjøre i mellomtiden?    

https://www.odont.uio.no/studier/skikkethet/
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08-20 NJW 

9. SEMESTER  

PROPEDEUTISK KURS  

 

Operativ kariesterapi i primære tannsett og unge 

permanente tannsett 

 

På det propedeutiske kurset utføres spesielle teknikker som er aktuelle på barn og ungdom. 

Kurset går over to økter og omfatter 7 arbeider.  

 

Primære tenner  

Fyllingsmaterialer ved approksimale kariesangrep er glassionomer eller kompositt.  

Indikasjonene og prepareringene for materialene er ulike.  

 

Glassionomer brukes ved mindre kariesangrep der noe av kontaktpunktet mot nabotann 

kan beholdes.  

Prepareringen betegnes dråpeformet. 

Prepareringen utformes slik at det er så liten 

okklusal åpning som mulig i randkrista-

området, men tilstrekkelig til å sikre fjerning 

av kariøst vev approksimalt. 

Formål med preparering:  

 Ekskavere alt kariøst vev  

 Bevare om mulig kontaktpunkt mot nabotann  

 Utforme kavitet som sikrer retensjon  

 

Pilene på figuren illustrerer hvor det er viktig å 

ha tilstrekkelig retensjon i kavitetsutformingen. 

 

Materialet som brukes kan være en resin-

modifisert glassionomer eller en hurtigstivnende 

kjemisk herdende glassionomer. Kjemisk 

herdende glassionomer har høyere styrke og 

fastere konsistens og er fordelaktig i noe større 

kaviteter. 
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Kompositt benyttes når destruksjonen av tannen er 

 stor, kontaktpunktet er borte og når det samtidig er en 

betydelig okklusal kavitet. Ved bruk av kompositt i  

primære tenner gjøres de samme vurderinger som ved 

permanente tenner når det gjelder fuktighetskontroll 

(kofferdam er sikrest).  

Selektiv etsning av emaljen med fosforsyre benyttes  

ikke i primære tenner. Selvetsende bonding;  

ClearfilTM SE BOND anbefales. Følg bruksanvisningen.  

Prepareringen utformes som en skål på samme måte som i permanente tenner. Underminert 

emalje fjernes, og det er ikke så strenge krav til retensjon i prepareringsformen som ved bruk 

av glassionomer.  

Nabotann beskyttes mot skade ved approksimal preparering for eksempel med FenderWdge. 

Permanente tenner  

Ved behandling av permanente tenner hos barn følges bondingrutinene som undervises for 

voksne, Avdeling for kariologis nettsider; 

http://www.odont.uio.no/studier/ressurser/kariologi/Materialer/bonding.html 

 
Fissurforsegling  

Fissurforsegling utføres vanligvis med resinbasert materiale.  

Ved vanskelige tørrleggingsforhold ved forsegling av 

molarer som ikke er fullstendig frembrutt velges 

glassionomer. 

Bildet viser en vellykket fissurforsegling hvor hele fissuren 

er dekket og det er brukt passende (moderat) mengde 

materiale som ikke kommer i konflikt med okklusjonen.  

 

Kombinert fylling og fissurforsegling 

Dersom mindre karieslesjoner går inn i dentin i deler av okklusalflaten, kan det prepareres i 

disse områdene, legges fylling og forsegles 

over som vist på figuren. Kompositt eller 

glassionomer kan brukes som fyllings-

materiale. Ved større kaviteter brukes 

kompositt beregnet for posteriore fyllinger. 

 Fylling          Forsegling Fylling      Forsegling 

http://www.odont.uio.no/studier/ressurser/kariologi/Materialer/bonding.html
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Stålkrone 

Stålkroner kan benyttes både i primære og permanente 

tenner. Bruk av ferdig konturerte stålkroner er en 

midlertidig behandling som er enkel å utføre. Stålkroner 

kan være indisert ved karies som omfatter mange flater og 

tenner som er sterkt destruerte på grunn av utviklings-

forstyrrelse. Stålkroner egner seg også ved hyper-

sensibilitet i molarer, noe som er relativt vanlig ved 

omfattende utviklingsforstyrrelser. 

 

Fremgangsmåte ved tilpassing av stålkrone 

Ved preparering for stålkrone ekskaveres karies, og ved utviklings-

forstyrrelser fjernes eventuelle bløte deler av emalje og dentin. Bruk 

fortrinnsvis anestesi. 

Tannen slipes forsiktig approksimalt, eventuelt også bukkalt og 

palatinalt/lingvalt for å gi plass til stålkronen og for å fjerne noe av 

undersnittet gingivalt. Okklusalt reduseres høyden slik at 

kronen passer i okklusjon. 

Flammeformet diamant brukes approksimalt, bukkalt og 

palatinalt/lingvalt. Okklusalt reduseres med hjulformet 

diamant. Foto viser bor som kan brukes. 

Undersnittet gingivalt beholdes for å retinere kronen (”trykknapp-

effekt”). Figuren illustrerer at gingival retensjon beholdes ved 

prepareringen (spesielt gingivale vulst bukkalt). 

 

Ferdig konturerte stålkroner finnes for primære og permanente tenner i forskjellige størrelser 

tilpasset de ulike molarene. Kronene kalles ferdig konturerte, men det er alltid nødvendig å 

tilpasse dem, særlig gingivalt. For lange kroner forkortes ved klipping og kontureres på nytt 

gingivalt. Det kan være nødvendig med ytterligere konturering. Dette gjøres med spesielle 

tenger som finnes på stålkronebrett (utleveres i skranken). Ferdig tilpasset krone slipes og 

poleres slik at den blir tynn mot det gingivale der den er klippet. Kronen festes med 

glassionomer beregnet på sementering. 
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Arbeidsoppgaver på propedeutisk kurs 

 

 

Primære tenner (Frasaco-tenner) 
 

1. Dråpeformet preparering 85 OD  
Rund diamant 012 brukes for å åpne opp like innenfor randkrista. Åpningen 

utvides mot det approksimale med sylinderdiamant 008/009 og mot det gingivale 

med rund diamant 012/014.  

Prepareringen skal fylles med hurtigstivnende kjemisk herdende glassionomer 

(Fuji IX GP) etter behandling av kaviteten med conditioner. 
 

2. Dråpeformet preparering 85 MO  
Prepareringen skal fylles med lysherdende, resinmodifisert glassionomer (Fuji II 

LC) etter behandling av kaviteten med conditioner. 
 

3. Stålkrone på 75 
Preparering 75. Stålkrone tilpasses.  

 

4. Preparering 55 MOL  
Stor skålformet preparering med manglende kusp. Fylles med lysherdende kompositt.  

ClearfilTM SE BOND, (bonding med selvherdende primer og en lysherdende 

bonding). Appliser kompositt (Filtek Z250). Form randkrista og fissursystemet 

anatomisk korrekt med kulestopper og plastisk instrument. Puss med finkornet 

diamant (rund og spiss) og Sof-Lex-skiver. 
 

Permanente tenner (Frasaco-tenner) 
 

5. Fissurforsegling 16 O 

Glassionomerbasert materiale (Fuji Triage) benyttes.  

Ingen forbehandling av emaljen. Pulver og væske blandes. Materialet 

appliseres med knoppsonde 

. 
 

6. Fissurforsegling 26 O 

Resin med fyllpartikler (Helioseal F) benyttes.  

Syreets, spyl og tørrlegg. Fissurforseglingsmaterialet appliseres med 

knoppsonde og lysherdes.  
 

7. Kombinert fylling og fissurforsegling 36 O 
Liten kavitet i distale del av dekalsinert fissursystem. 

Fissuren i området som skal prepareres åpnes med lite rosenbor (006). Videre 

åpnes med sylinderformet diamant 009.  

Syreets emaljen, bruk ClearfilTM SE BOND og kompositt (Filtek Z250) i 

kaviteten og fissurforsegl resten av fissursystemet med resinbasert materiale 

(Helioseal F). 
 

Arbeidene skal godkjennes av instruktørtannlege eller ansvarshavende lærer.  

Husk underskrift på studentkortet! 



TIW 26.07.2022 

PROPEDEUTISK KURS 10. SEMESTER (En økt) 

Arbeidsoppgaver i traumatologi og endodonti 
 
 

1. Partiell pulpotomi og midlertidig komposittdekke  

Benytt en løs Frasacotann (11 eller 21). Med diamanthjul lages en dyp, 
mesial skråfraktur, slik at tenkt utgangspunkt er en komplisert 
kronefraktur med blottleggelse av mesiale pulpahorn.  

Med sylinderformet diamant prepareres en 2 mm dyp kasse rundt 
pulpasåret. Appliser et tynt lag kalsiumhydroksidpasta i bunnen, sug ut 
fuktighet med tykke papirpoints og fyll opp med IRM, ev. glassionomer-
sement. 
Vent til sementen er helt stiv. Etter syreetsing og bonding, dekkes hele 
frakturflaten og litt av tilgrensende emalje med en tyntflytende, 
lysherdende kompositt. 

Det henvises forøvrig til forelesninger i Traumatologi i 9. semester og poliklinikkseminaret 
Emalje-dentinfraktur i permanente tannsettet. 

 

2. Endodontisk preparering av krone ved pulpanekrose i ung  
permanent incisiv  

Benytt en løs Frasacotann (11 eller 21) og utfør prepareringen i henhold til tegninger på neste 
side.  

 

3. Fikseringsbue på Frasaco-modell. To studenter går sammen om en bue. 

Tenk dere at 21 er subluksert med vertikal mobilitet. Tannen skal fikseres med TTS-bue 
(Titanium Trauma Splint) og tyntflytende, lysherdende kompositt, f.eks Filtek Flow.       
En intakt tann på hver side tas med når buelengden bestemmes. Bøy buen til med fingrene 
slik at den ligger tett inntil tannrekken. For optimal hygiene bør den ikke ligge for nær 
gingivalranden. Unngå unødig mye kompositt. (For at kompositten skal feste seg til Frasaco-
tennene, kan de tørkes over med sprit før liming.)  

Se forøvrig vedlagte seminar: Fiksering av traumatiserte permanente tenner. 

 

4. Fjerning av fikseringsbue  

Etter å ha slipt med sylinderformet diamant gjennom kompositt inn til buen, vippes den løs 
med pinsett. Resterende kompositt på Frasacotenner fjernes med finkornet pussediamant 
og Soflex skiver.  

TTS-buen er kostbar og skal derfor brukes om igjen til neste propedeutiske kurs. Vær det 
bevisst når du fjerner den. 

 
Arbeidene skal godkjennes av din instruktørtannlege/ansvarshavende.   
Husk underskrift på studentkortet. 
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Endodontisk preparering av kronen ved nekrose i ung 

permanent incisiv 
 

 

A. Preparer med sylinderformet diamant en 

triangulær kavitet som går inn i dentin. Start 

ved «O» og følg pilene for å lage en kavitet 

svarende til pulpas form.  

 

 

 

B. Rett opp borret og lag en liten renne. Denne 

plasseres mot det mesiale. Hensikten er å gi 

plass for borrskaft og rotkanalinstrumenter.  

 

 

 

C. Med et langskaftet rosenborr og lav hastighet 

perforeres det til pulpa. Mens borret holdes i 

tannens lengderetning fjernes pulpataket, 

innenfra og ut. Taket fjernes utover mot spissen 

av pulpahornene. Vær obs på vinkling av borret, 

slik at det ikke fjernes for mye tannsubstans 

buccalt (og perforeres ut i rothinne).  

 

 

 

D. Det palatinale undersnitt må fjernes for å gi 

plass til rotkanalinstrument av egnet størrelse. 

Dette skjer ved at borret plasseres apikalt for 

undersnittet og trekkes i incisal retning.  

 

 



«Den gode undersøkelsen» med aldersrelatert sjekkliste for barn 0-20 år

Alder (år) 1 
2 

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14   15 16-20 

Milepæler i 
tannutvikling og 
erupsjon  

Erupsjon: 
primære 
tenner 

Erupsjon: 1. molar og 
incisiver. 
Mineraliseringsforstyrrelser 
MIH 
Tappform lateral  

Erupsjon: incisiver  
Erupsjonsrekkefølge/symmetri 
Morfologiske avvik  
Mineraliseringsforstyrrelser 

Erupsjon: hjørnetenner, 
premolarer og 2. molar 
Erupsjonsrekkefølge/symmetri 
Morfologiske avvik 
Mineraliseringsforstyrrelser 

Erupsjon: 2. molar Erupsjon: 3. molar 

Okklusjons-
utvikling 

Sugevaner Sugevaner, kryssbitt og 
-inverterte incisiver 
Erupsjonsproblem 
Tidlige traumer 
Overtallige tenner  
Ektopisk erupsjon 1. molar 
 (2-4%)  

Kryssbitt, inverterte incisiver Store 
overbitt - traumerisiko 
Dentoalveolære underbitt  
Sekundær retensjon /ankylose  
- agenesier 
Palpere hjørnetenner  
Diastema mediale, leppebånd 
Vurdere behov for interceptiv 
ortodontisk behandling 

Palpere hjørnetenner i 
overkjeven - vurdere radiologisk 
undersøkelse 
Sekundær retensjon/ankylose  
- agenesier 
Over- og underbitt 
Åpne- og dype bitt  
Kryss- og saksebitt  
Trangstillinger 
Vurdere behov for kjeveortopedi 

Erupsjonsproblem av 
2. molar

Vurdere behov for 
kjeveortopedi - 
Henvise alle bittavvik 
med behov 

Observere kjevevekst  
Basale underbitt, -overbitt, åpne- og 
dype bitt 
Ansikts asymmetrier 
Multiple agenesier, traumer tanntap 
(evt. kjeveortopedisk forbehandling 
til protetiske løsninger) 

Den gode 
undersøkelsen 

Samtale med foreldre: kartlegge - så 
målrettet informasjon 
Tannhelsevaner (tannpuss, fluorbruk, 
kosthold, godteri  
- mellommåltider, brus mm) 
Medisinsk, odontologisk og sosial 
anamnese 
Klinisk undersøkelse (fra 3 år) 

• Ekstraoral

• Omsorgssvikt, overgrep, mishandling

• Tenner, gingiva og slimhinne

• Bittforhold, tannerupsjon,
okklusjonsutvikling

• Vurdere behov for røntgen

• Kariesrisikovurdering – bestem
undersøkelsesintervall

• Behov for fissurforsegling?

Som for 1-7 år.  

I tillegg: 

• Vurdere ev. agenesier

• Behov for fissurforsegling?

Som for 2-9 år. 

I tillegg: 

• Periodontal undersøkelse*,
vurder BW og evt. lomme

• Erosjoner og tannslitasje 

Som for 2-12 år Som for 2-15 år 

I tillegg: 

• Periodontal undersøkelse*,
vurder BW og evt. lomme

• Multiple Agenesier.

• Andre med tverrfaglige og/eller
protetiske behov; f. eks 
mineraliseringsforstyrrelser

• Traumer med behov for endelige 
restaureringer

 Periodontal undersøkelse*: 

1. Ved statusundersøkelse 12, 15 og 20 år: Hvis bentap ses på BW utføres lommedybdemåling.

2. Ved funn av en eller flere 5 mm tannkjøttslommer (gjelder ikke om det er såkalte pseudolommer), registreres en fullstendig 4- eller 6-punkts lommestatus inklusiv blødning ved sondering. Behandlingsplan 

utarbeides.

3. Røntgen kompletteres ved indikasjon.

4. Vurder henvisning til spesialist.



Fire gode vaner - Det odontologiske fakultet

https://www.odont.uio.no/tjenester/Fire-gode-vaner/

Fire gode vaner

Velkommen til e-læringskurset «Fire gode vaner». Gjennom
videoforelesninger og dramatiserte eksempler får du her grunnleggende
kunnskap om prinsipper for god pasientkommunikasjon.

Du kan velge å se hele kurset som én film (under), eller dele det opp og se kurset som kortere
snutter, ved å navigere i menyen til venstre.

Videoene er utarbeidet ved Det odontologiske fakultet, og er basert på det studentene lærer hos
oss.

Mange av fakultetets tilsatte fyller rollene i videoene og kurset rettes mot både studenter og
tilsatte, i tillegg til alle andre som har kontakt med pasienter.

Har du noen spørsmål om kurset eller videomateriellet?

Ta kontakt med prosjektleder Tiril Willumsen: tiril.willumsen@odont.uio.no .

God fornøyelse!

Hele kurset i én film

 Last ned videofil

 Det odontologiske fakultet

Klikkbar lenke:

http://www.odont.uio.no/tjenester/Fire-gode-vaner/intro/
http://www.odont.uio.no/iko/personer/vit/tiril/index.html
mailto:tiril.willumsen@odont.uio.no
https://www.odont.uio.no/tjenester/Fire-gode-vaner/bilder/Hel%20film/20161005_Fire_gode_vaner_mindre.mp4
https://www.uio.no/
https://www.odont.uio.no/
elisabhk
Highlight
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Klinikkrutiner og journalføring på Barneklinikken 

1. Logg på SALUD og se om det er satt opp pasient

På barneklinikken innkaller klinikkpersonalet pasienter, og fordeler i timebøker til studentene. Det er 

derfor viktig at det gis beskjed til klinikkpersonalet (skranken) ved fravær slik at pasienten kan gis til 

en annen student, eller avbestilles. Utskrift av timebok ligger i skranken. 

I Salud er klinikken delt i tre; BASA – BASB – BASC. Barneklinikken benytter stolbooking for å få bedre 

oversikt når avdelingen selv setter opp timer. Kun de pasienter som er satt opp for den respektive 

student vil komme opp. 

2. Gjør klar arbeidsplass og hent pasient

Oppdekking: Hva skal dere gjøre i dag? Les journal. Oppdekking etter type behandling, årskontroll, 

kariesbehandling eller annen type behandling.  

Tilstreb å ha så mye som mulig klart før dere tar inn barnet. Ha fokus på pasienten. Kom raskt i gang 

og til avtalt tid, ikke la barnet vente på venterommet.  

3. Oppdater personalia og helseskjema

Når ny pasient tas imot må personalia og helseskjema oppdateres. Dette kan foresatte ha fylt ut i 

forkant; hvis ikke spør vi. Normalt skal de ha med ferdig utfylt skjema første gang de møter opp. 

Personalia og helseskjema oppdateres ved hver statusundersøkelse (årskontroll). 

Adresse finnes på det gule kortet. Dersom denne er endret må dere melde fra til klinikkpersonalet i 

skranken, så oppdaterer de journalen. 

Legg merke til at pasientene på Barneklinikken er kategorisert som SKOL dvs. at de ikke skal betale 

for behandlingen de får hos oss. Sjekk at dette stemmer, alle skal være registrert som SKOL. 
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Questionnaire: Barneklinikken benytter samme helseskjema som Allmenn voksen. De spørsmålene 

som er aktuelle for barnepasientene ligger øverst i skjema. ”Barn anamnese” skal ikke brukes. 

Spesiell anamnese benyttes på poliklinikk, og av og til på salen.  

Når det gjelder tannlegeskrekk er det til god hjelp om dere skriver tydelig hva pasienten er redd for 

og eventuelt hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Dette vil gjøre behandlingen enklere neste 

gang barnet kommer til undersøkelse/behandling.  

Obs! Pass på at helseskjema autoriseres - uautorisert skjema vises ikke på forsiden. 

 

4. Oppdater ”Dentition status”  

En viktig forskjell på Barneavdelingen og voksenklinikken er at pasientene har melketenner og 

blandingstannsett. I SALUD er det lagt inn styring på dette. 

Før fylte 8 år kommer tanndiagrammet automatisk opp med kun melketenner. Melketenner er 

markert med rødt og med korrekt tann-notasjon over. 

For pasienter i alderen 8-10 viser tanndiagrammet blandingstannsett.  

Ved fylte 10 år vises fullt permanent tannsett slik dere er vant til fra voksenklinikken.  
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Det kan ofte være at flere melketenner er felt siden forrige kontroll og permanente tenner 

frembrutt, slik at det er behov for å korrigere tannstatus.   

Det gjøres ved å klikke på skiftenøkkelen ’Dentition Adjustment’ (se rød ring).  

 

 

 

Da endres Toolbox slik at vi får muligheter for å endre tannsettet  

Un-Erupted – Brukes for permanente og primære tenner som ikke er eruptert. NB! Agenesier 

og lignende registreres spesifikt 

Partially erupted – delvis frembrutt permanent tann 

Permanent – brukes for å markere frembrutte, permanente tenner 

Primary – brukes for å markere primære tenner, også persisterende primære tenner.  

Missing – gir en uspesifisert manglende tann  

NB! Manglende tenner skal etter beste evne diagnostiseres med andre koder enn denne, slik 

at tannhelsestatistikken blir riktig  

Missing benyttes dersom en melketann er felt, og permanent ikke er frembrutt. 

Statusendringen gjøres på melketann, tegn for missing kommer opp og tann-notasjon 

forsvinner.  

Når de korrekte tennene er lagt inn vil vi at dere også oppdaterer tidligere behandling hvis dette er 

en ny pasient, slik at tanndiagram stemmer med forholdene i pasientens munn.  

OBS! Bruk ikoner under Diagnoser (funn), ikke Treatment Planning. 

’Dentition Status’ skal autoriseres av instruktør, og dette skal gjøres ved hver årskontroll.  

OBS! Den andre knappen er for å vise eventuelle overtallige tenner (Show supernumeraries).  
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Hvis det er første gang pasienten er ved klinikken skal man også markere at dagens status er 

’Baseline’ ved å klikke ’Mark as Baseline’, slik at vi vet hvordan tilstanden var da pasienten begynte 

hos oss. Marker tidligere behandling, så ”Mark as baseline” før vi registrerer funn fra i dag 

(diagnoser). Dette gjøres kun første gang pasienten er hos oss. 

 

5. Utfør undersøkelse/behandling og skriv journal  

Kodene som benyttes ofte ved barneklinikken er samlet under PED. Koden ’PED040’ brukes til 

årskontroll.  

Når dere går inn på PED040, Årskontroll får dere opp skjema som føres ved alle årskontroller. 

Personalia og helseskjema har dere oppdatert, og kan krysse av for det. Deretter følger dere listen og 

undersøker pasienten som vanlig. Husk å krysse av for medsendt infoskjema til foresatte hvis det er 

levert barnet (nederst i skjema).  

Journal (Helseskjema, Dentition status, Progress Note, evt. Traumejournal og Diary notes) skal alltid 

autoriseres av instruktøren. 

 

Tannskader 

Det er egen journalside for tannskader. Ved første undersøkelse og ved etterkontroller av tannskader 

fylles traumejournalen ut. Den gjennomgås i detalj i forbindelse med traumeseminar i 9. semester.  
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6. Etter avsluttet behandling  

Pasienten er ikke ferdigbehandlet: Ny time kan avtales i Skranken før pasient og foresatte forlater 

klinikken, eller klinikkpersonalet sender ut ny timeavtale. 

Pasienten er ferdigbehandlet: Recall-dato føres i Diary Notes og autoriseres av instruktørtannlege. 

Skriv kort og presist! 

Det skal alltid noteres i Diary Notes etter hvert besøk om videre behandling eller oppfølging av 

pasienten.  Andre kommentarer, for eksempel telefonkontakt, resepter som ikke føres i progressnote 

føres også i Diary Notes.   

 

7. Fullfør journalføring og få alle autorisasjoner i journal (SALUD)  

Etter pasienten har gått skal det aldri stå ’Bestilt time’ i status. Må føres som fremmøtt eller ikke 

møtt.  OBS! ikke start journalføring får du vet at pasienten har møtt til timen! 

Fremmøtt registreres automatisk dersom dere har skrevet i journalen. Ikke møtt må registreres 

manuelt. 

Når alle deler av pasientjournal er skrevet, og utført behandling notert på det «grønne kortet» skal 

instruktør godkjenne og signere.  

 



KRITERIER FOR REGISTRERING AV OKKLUSALKARIES 

     
GRAD 1 (O1) 
Karies karakterisert ved 
en hvitlig/brunlig 
misfarging i emaljen 
uten substanstap (ingen 
kavitetsdannelse). Ingen 
røntgenologiske funn. 

GRAD 2 (O2) 
Lite substanstap med 
brudd i emaljeoverflaten, 
eller misfarget fissur 
med grålig/opak tilstø-
tende emalje og/eller 
karies begrenset til 
emaljen røntgenologisk. 

GRAD 3 (O3) 
Moderat substanstap 
og/eller karies i ytre 
tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 
 

GRAD 4 (O4) 
Betydelig substanstap 
og/eller karies i midtre 
tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 
 

GRAD 5 (O5) 
Stort substanstap 
og/eller karies i indre 
tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 
 

 
 
 
 

KRITERIER FOR REGISTRERING AV APPROKSIMALKARIES (RØNTGENOLOGISK) 

     
GRAD 1 (A1) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") i ytre 
halvdel av emaljen (inntil 
1/2 emaljetykkelsen). 
 

GRAD 2 (A2) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") i indre 
halvdel av emaljen (inntil 
emalje-dentin grensen, 
men ikke inn i dentinet). 

GRAD 3 (A3) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") i ytre 
tredjedel av dentinet 
(inntil 1/3 av 
dentintykkelsen). 

GRAD 4 (A4) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") i 
midtre tredjedel av 
dentinet (inntil 2/3 av 
dentintykkelsen). 

GRAD 5 (A5) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") i indre 
tredjedel av dentinet. 

 
 
 

Ivar Espelid/Anne Bjørg Tveit    



KRITERIER FOR REGISTRERING AV SEKUNDÆRKARIES   

     
GRAD 1 (S1) 
Karies karakterisert ved 
en hvitlig/brunlig 
misfarging i emaljen, 
uten substanstap 
og/eller lesjon i ytre halv-
del av emaljen 
røntgenologisk. 

GRAD 2 (S2) 
Lite substanstap med 
brudd i emaljeoverflaten 
og/eller lesjon i indre 
halvdel av emaljen 
røntgenologisk. 

GRAD 3 (S3) 
Moderat substanstap 
og/eller karies i ytre 
tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 

GRAD 4 (S4) 
Betydelig substanstap 
og/eller karies i midtre 
tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 
 

GRAD 5 (S5) 
Stort substanstap 
og/eller karies i indre 
tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 
 

 
 
 

KRITERIER FOR REGISTRERING AV BUKKAL- OG LINGUAL KARIES  

     
GRAD 1 (B1) 
Karies karakterisert ved 
en hvitlig/brunlig 
misfarging uten 
substanstap.  Matt 
overflate kan sees ved 
tørrlegging. 

GRAD 2 (B2) 
Lite substanstap med 
brudd i emaljeoverflaten. 

GRAD 3 (B3) 
Moderat substanstap 
med eksponert dentin 
(kan sonderes). 

GRAD 4 (B4) 
Betydelig substanstap i 
emaljen med moderat 
kavitetsdannelse i 
dentin. 
 

GRAD 5 (B5) 
Stort substanstap med 
betydelig kavitets-
dannelse/oppbløting av 
dentin. 
 

 
 

Ivar Espelid/Anne Bjørg Tveit      
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Fuktighetskontroll 

 
Fuktighetskontroll er nødvendig ved undersøkelse og restorativ behandling. 
 

 Fuktighetskontroll hos barn er krevende på grunn av barns begrensede evne 
til å samarbeide 

 Assistanse er nødvendig ved prosedyrer som krever fuktighetskontroll 
 Operatør konsentrerer seg om å holde grepet kontinuerlig og blikket festet på 

arbeidsområdet 
 

Hjelpemidler 
 
 

 
 Hjelpemidler omfatter speil, sonde, 

pinsett, spyttsuger, bomullsruller 
og treveissprøyte (luft) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bomullsruller to størrelser finnes 
ved alle uniter 

o Nr 1, liten – opp til 8-10 år 
o Nr 2, stor – eldre barn 

 
 

 
 Parotisskjold og parotisruller i to 

størrelser 
o Benyttes ikke rutinemessig 

 
 
 

 
 Spyttsuger i to størrelser, bøyes til 

før bruk 
o Liten – opp til 8-10 år 
o Stor – eldre barn 
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Overkjeve; fremgangsmåte ved tørrlegging  
 
 

 
 Bøy til bomullsrull 
 Plasser rullen bukkalt 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventuelt  
kan parotisskjold 
benyttes 

 
 
 

Underkjeve; fremgangsmåte ved tørrlegging  
 

 En tilpasset bomullsrull plasseres 
over parotisåpningen i overkjeven 

 Bomullsruller fikseres bukkalt og 
lingvalt i underkjeven 

 
 
 
 
 
 
 

 Ruller byttes ved at en 
tørr legges over den 
fuktige som så fjernes 

 
 

    Grepet holdes til 
materialet er herdet 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Underkjevens høyre side  
 Bomullsrullene fikseres med  

venstre hånds tommel og pekefinger 
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Kofferdam 

 

Kofferdam er absolutt påkrevet for å ivareta god aseptikk ved endodontisk behandling. 

I tillegg bør det brukes for god fuktkontroll ved for eksempel fyllingsterapi og bondet 

protetikk. 

Kofferdam er også et godt og viktig  hjelpemiddel for å redusere smitterisiko ved 

aerosolgenererende prosedyrer. Det skåner pasienten fra ubehag med mye vann bak i 

svelget og ubehagelig smak fra syreets etc.  

Kofferdam kan også være et nyttig hjelpemiddel på pasienter med «aktiv tunge» eller uttalt 

brekningstendens. 

Mange pasienter setter pris på at tennene vi skal jobbe på «isoleres» fra munnen og at 

tannbehandlingen dermed foregår «på utsiden» av kofferdamduken. På den måten kan de 

distansere seg fra det som skjer. 

God kofferdamteknikk krever øvelse. Derfor er det viktig med trening i forskjellige måter å 

feste kofferdammen på. 

Ved valg av kofferdamteknikk er det også viktig å tenke på hva man ønsker å oppnå med 

kofferdammen. Aseptikk i forbindelse med endodontisk behandling krever helt tett duk. 

Bruker man kofferdam i forbindelse med preparering for fylling kan man kanskje tillate seg å 

ha et stort hull over flere tenner og ivareta fuktkontroll under legging av fylling med 

spyttsuger og bomullsruller i tillegg til kofferdam.  

Det er også viktig å kjenne til at kofferdam kan festes på mange måter: 

 Med klammer på aktuell tann 

 Med klammer(e) på nabotann/nabotenner 

 Med bruk av stikk 

 Med bruk av tanntrådligatur 

 Med bruk av kile 

 Med kombinasjoner av strikk, kile, tanntrådligatur og klammer 

Videre følger noen bildeeksempler på kofferdamteknikk. Det finnes også en rekke youtube- 

videoer med nyttige kofferdamtips på nettet. NB: Vær kritiske og tenk på hvilke pasient som 

sitter i enden av tennene. Vær også bevisst på hvilke teknikker som ivaretar god aseptikk og 

hvilke som blir mindre tette.  
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Klammer på tann først 

1  2  

3  4  
 

Klammer og kofferdamduk samtidig 

1  2  

3  4  
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Klammer kombinert med strikk/kile (3 hull) 
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Klammer kombinert med strikk/kile, stort hull over flere tenner (NB gir ikke optimal 

tørrlegging, men begrenser aerosoldannelse oppblandet med saliva) 

 

  
 

Kofferdam på front- tenner festet med tanntrådligatur 
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Kofferdam på front- tenner festet med strikk.  
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Separasjonsstrikker 

 

Separasjonsstrikker kan brukes for å forsøke å rette opp ektopisk frembrudd av første 

molarer. 

Det brukes også for å skaffe plass i forbindelse med den såkalte «Hall teknikken» (stålkroner 

som settes på primære tenner med karies uten forutgående preparering av tann og 

tilpasning av stålkrone). 

I forbindelse med konvensjonell stålkroneterapi kan også separasjonsstrikker med fordel 

brukes for å lette preparering (gir mer plass mot nabotann).  

 

Strikkene føres på plass ved hjelp av to tanntråder. Man setter de inn 4-7 dager før det 

planlegges stålkronebehandling. Etter bruk vippes strikkene ut med sonde.  

 

Det er svært viktig at pasienten følges tett når man har satt på strikker. Hvis strikker er 

«forsvunnet» og ikke kan gjøres rede for (pasienten vet de har falt ut og/eller vet de har 

svelget dem) må man ta røntgen for å forsikre seg at strikkene ikke har krøpet ned i 

tannkjøttlommen og skaper problemer (bruk alltid strikker med røntgenkontrast).  

Det er viktig med god hygiene for å motvirke gingivitt. 
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Klinisk fotografering

Standard bildeserie for dokumentasjon

Profil, venstre side

Sidebilde uten speil, venstre

Sidebilde med speil, venstre

Sidebilde i profil, venstre

Frontbilde

Oklusalflate under, i speil

Oklusalflate over, i speil

Sidebilde uten speil, høyre

Sidebilde med speil, høyre

Sidebilde i profil, høyre

Portrett, munn lukket Portrett, viser tenner Profil, høyre side



Innhold
s. 3 Mål og bruksområde  
 Tannlegeutstyr som benyttes 
 Fotoutstyr som benyttes

s.4 Kamerateknikk:  
 Relevante innstillingsfunksjoner

s.6 Velg riktig riktige kamerainnstillinger

s.8 Sjekkpunkter:
 kamerabruk med standard innstillinger

s.9 portrett 
 - an face 
 - profil

s.10 Frontbilde

s.11 Sidebilde:  
 - Sidebilde uten speil
 - Sidebilde med speil
 - Sidebilde i profil

s.12 Oclusaloverflatene

s.13 Egne notater
 

Mål og bruksområde
Klinisk fotografering av pasienter gir en dokumentasjon av hvordan situ-
asjonen er ved første fotografering, og viser utviklingen ved eventuelle 
oppfølgende behandlinger. 

Klinisk fotografering er viktig ved blant annet:
- dokumentasjon til Helfo/ Nav
- dokumentert traume etter ulykke/ overfall
- konsultasjon med kollega
- å kunne følge utvikling over tid
- bilder før og etter behandling
- bilder til pasient

Tannlegeutstyr som benyttes
Speil:  
For å gi oversikt i munnens trange områder.
Speil kan varmes i forkant for å unngå dugg.

Kinnholdere:  
For å unngå tildekking av tenner med lepper/ 
kinn.

Benytt sterilt pakket utstyr til hver kunde.
Etter bruk: Send til desinfisering/ sterilisering.

Fotoutstyr som benyttes
Kamera: Canon 40D og 50D

Objektiv: 100mm brennvidde, makro objektiv  
makro = et objektiv som kan fokusere også ved kort avstand. 
100mm = teleobjektiv: gjør at du kommer optisk nærmere (kikkert effekt). 

Ring-blitz: festes foran på objektiv for å gi tilstrekkelig lys i munnen.



Kamerateknikk
Relevante innstillingsfunksjoner
 
Ved fotografering er det viktig å slippe inn riktig mengde lys for å kunne ta 
ett riktig eksponert bilde: hverken for lyst eller for mørkt.

For å slippe inn riktig mengde lys, justerer vi ISO, lukkertid og blenderåp-
ning. Disse innstillingene vil påvirke bildets kvaliteter, som du kan lese om 
på neste side. 

Ved klinisk fotografering ønsker du klare, tydelige bilder. Dette oppnår 
du med lav ISO, kort lukkertid og liten blenderåpning, kombinert med en 
ringblitz som sørger for gode lysforhold. 
 

ISO

Lukkertid

Blitz korrigering

Blederåpning

Blitz korrigering

Av/på knappAv/på indikator

ETTL modus

Hvitbalanse

MF: Manuell fokusering

Målestokktall

M: Manuelle innstillinger



Velg riktige kamerainnstillinger

ISO bestemmer lysfølsomheten på bildebrikken i kameraet. 
Lav ISO (f.eks. 200) gir jevne klare bilder uten fargestøy.
Høy ISO (f.eks. 800) gjør at du kan ta bilder med mindre lys tilgjengelig, 
men da får du bilder med fargestøy/ korn. 
Når du benytter blitz har du mye lys tilgjengelig, og kan benytte lav ISO.
I klinisk foto vil du ha veldig klare bilder: ISO 200.

Lukkertid (i kamera) bestemmer over hvor lang tid bildet skal tas. 
Lukkertiden angir hvor lenge lukkergardinen foran bildebrikken holdes 
åpen og slipper inn lys. Ved kort lukkertid (f.eks.1/125) fryses bevegelser 
og objekter blir klare selv om de beveger seg, mens ved lang lukkertid 
(f.eks.1/20) kan objekter i bevegelser sees mer diffuse eller med fartslinjer. 
Når du benytter blitz har du nok lys til å benytte kort lukkertid.
I klinisk foto vil du fryse bevegelser: s1/125

Blenderåpningen (i objektivet) påvirker dybdeskarpheten i bildet. 
Ved liten blenderåpning (f.eks. f22) slippes lite lys inn om gangen, og 
bildet vil bli klart ett godt stykke både foran og bak fokuspunktet. Ved stor 
blenderåpning (f.eks. f2.8) slippes mye lys inn om gangen, og dybde-
skarpheten blir liten: Det blir raskt uskarpt foran og bak fokuspunktet.
Når du benytter blitz har du nok lys til å benytte liten blenderåpning.
I klinisk foto vil du ha stor dybdeskarphet: f22 (tenner) og f8 (portrett)

Hvitbalanse påvirker fargegjengivelsen.
Blitz og dagslys er hvitere eller mer blålig enn kveldslys og lys fra vanlige 
lyspærer, som er mer gulaktige. For å unngå bilder med gult eller blått 
fargeskjær må du velge riktig hvitbalanse.
I klinisk foto benytter du blitz, og du må derfor velge lyn symbolet a

Avstand, målestokktall og fokus punkt bestemmer utsnitt og klarhet.
For at bildene skal ha likt utsnitt fra gang til gang, benytter vi manuell 
fokus (MF) og stiller inn riktig målestokktall: Målestokktallet avgjør hvilken 
avstand til klienten vi må stå med for å få ønsket område i fokus. 
Fokuspunktet må ligge 1/3 inn i området som ønskes klart, da ett større 
område i bakkant av fokuspunktet sees klart enn i forkant.
I klinisk foto benytter vi manuell fokus/ målestokk, IKKE autofokus.

ISO

Lukkertid

Blenderåpning

Hvitbalanse

Høy følsomhet (ISO1600), uten blitz
Kornete bilde

Lang lukkertid (s1/10)
Ser bevegelse

Stor blenderåpning (f2.8) 
Liten dybdeskarphet

Hvitbalanse innstilt for lyspære v/blitz 
Fargeskjær med blåtone

Lav følsomhet (ISO200), med blitz
Jevnt bilde

Kort lukkertid (s1/100)
Fryser bevegelse

Liten blenderåpning (f22)  
Stor dybdeskarphet

Hvitbalanse innstilt for blitz v/blitz 
Nøytrale farger



An face og profil

Målestokk 1.5m (hvite tall)
Objektivets brennvidde: 100mm
Fotograferingsavstand blir da ca 1,5m

Pasienten sitter mest mulig rett stilling.
Hold kameraet i pasientens ansiktshøyde.
Pasientens ansikt fyller hele søkeren (stående 
format).

Portrett

OBS: Vær nøyaktig!  
Profilbildet ovenfor er 
ikke korrekt.  
Ett profilbilde skal være 
helt i profil, og da skal 
du kun klare å se ett 
øyebryn. 

x

v

v
Sjekkpunkter

Kamerabruk med standard innstillinger

Programinnstillingshjul: M

Hvitbalanse: Blitz (vises som ett lyn) a

Bildestil: Standard Z

ISO: 200

Lukkertid: 1/125

Blenderåpning: 
- ved målestokk 1:1 til 1:3 (nærbilder av tenner), blender f22
- ved målestokk 1:7 (halvnært) og 1.5m (portrett), blender f8

Objektiv: Velg MF (Manuel fokus)

Målestokk: Bruk oransje referanse på objektiv.

Blitz slås på, ETTL skal vises i vindu

Blitz korrigering innstilles på +2/3 (kan variere noe)

Blitzens klar-lampe må lyse før fotografering (event. skift batteri)

An face: Fokuser på øyne

Profil: Fokuser på munnvik



Sidebilde

Målestokk 1:2
Objektivets brennvidde: 100mm

A. Sidebilde uten speil
Ansikt vendt mot fotograf. 
Kinnholder på begge sider: 
Trekk mest på fotosiden, 
slakk på motsatt side.
Beveg kamera ut til siden, uten 
å miste innsyn til bakre tenner. 
Fokus på tann nr. 7

B. Sidebilde med speil
Varm speilet.
Sidespeil på fotoside. 
Kinnholder på motsatt side. 
Fokus på tenner i speil.

C. Sidebilde  profil
Ansikt vendt 90° i forhold til 
fotografen. 
Kinnholder på begge sider: 
Trekk mest på fotosiden, 
slakk på motsatt side. 
Fokus på tann 2 eller 3.

Sidebilde tatt med speil (B)

Sidebilde med kinnholdere. Tas fra front (A, bildet over) 
og profil (C, bildet nedenfor)

Pasientens ansikt er vendt rett 
mot fotograf.

Kamera og tenner skal være i 
samme høyde, parallelt.

Dra kinnholderen ut til siden og 
frem for godt innsyn, 
for å forhindrer lepper og kinn i å 
komme i konflikt med tenner.

Frontbilde
Målestokk 1:3 (orange tall)
Objektivets brennvidde: 100mm
Fokuser på hjørnetennene (1/3 inn i ønsket fokusområde)

OBS! Få med alle tennene, og husk å fokusere 
på hjørnetanna for å få full dybdeskarphet. Her 
er det fokusert på fortenner, som resulterer i 
noe uskarpe jeksler.

v

x



Oclusalflatene
Målestokk 1:4
Objektivets brennvidde: 100mm 
Varm speilet for å unngå dugg

Overkjeve 
Ansikt vendt mot fotograf. 
Stikk speilet lengst mulig inn i munnen. Hold speilet i ca 45° vinkel for å få 
best mulig fotovinkel (sikt før kamera benyttes).
Ta opp kamera og fokuser på tannbuen. 
For å unngå at lepper dekker tenner, be pasienten lage en grimase.

Underkjeve 
Lik teknikk som overkjeve, men pasienten bes legge hodet litt bakover.

Egne notater

Unngå dugg på speilet (nede til venstre) 
ved å varme speilet i forkant.

La pasienten lage en grimase for å unngå 
at lepper dekker tenner.

x x



Utviklingsforstyrrelser i emalje - journal

Navn

Adresse

Tlf.

Født        /         

Henvist fra:

Dato         /

Problemstilling:

Dato        /               Student Lærers signatur:

"For tidlig født (> 2uker)…………….uker

"Lav fødselsvekt (<1500 gram)……………gram

"Sykdommer fem første leveår (spesifiser):

"Nåværende sykdommer (spesifiser):

"Medikamenter fem første leveår (spesifiser):

"Fluortabletter fra…..mnd
"Fluortannpasta fra…..mnd " Tendens til spising/svelging av tannkrem de første leveår 

Drikkevannskilde: " Kommunal vannforsyning "Egen brønn Fluorinnhold…..

Lignende tannforandringer hos familie? " Ingen " Vet ikke/usikker

"Far "Mor "Brødre: …. av totalt…. brødre

Egne barn: "Søstre: …. av totalt…. søstre

"Egne døtre: ….av totalt …. døtre
"Egne sønner: ….av totalt …. sønner "Andre familiemedlemmer………..……………………………

Anamnese

Diagnose

Ising/symptomer ved varsom luftblåsing?
"1 tann "2-4 tenner ">4 tenner

Er homologe tenner er rammet (symmetri)?
" Ja "Nei "Usikker

Er defektene fra samme periode i individets utvikling?
"Ja "Nei "Usikker

Primære tenner affisert?
"Ja "Nei "Usikker

Behandlingsbehov i løpet av første år: " Stort  "Middels  "Lite/Intet 

- på lang sikt: " Stort  "Middels  "Lite/Intet

Tilleggsopplysninger (røntgenfunn etc):

Diagnose (mest sannsynlig):

Differensialdiagnose(r):

Dentale funn

Farger som forekommer i affiserte områder
"Kritthvitt "Gul "Brun "Grå " Andre……………..

"Nei

Tallkoder til hver tannflate: 1. Avgrenset opasitet (hypomineralisasjon) 2. Diffus opasitet (hypomineralisasjon) 3. Tapt emalje (posteruptiv 

defekt) 4. Hypoplasi (”Pits” eller furer/groper eller generelt tynnere emalje som var til stede når tannen erupterte) 5. Eksponert dentin 6. Hele 

tannflaten misfarget.  Flere tallkoder på samme flate er mulig. Bruk større skrift for å markere over flere flater ved identiske funn.

Primære tenner som er tilstede markeres ved å notere tannbetegnelsen over tannsymbolet (skriv med rødt)

Marker positivt funn med X ellers settes 0 for å markere at spørsmålet er stilt

Iv
a

r 
E

s
p
e
lid

 v
e
r.

 2
  

1
1

0
4



Begynnende erosjon, tidlig stadium. 
Utvisking av emaljestrukturen med matt 
overflate. Kan være glatt og skinnende. 
Ubetydelig tap av emalje (knapt synlig).

Grad 2

Tydelig kant mot det gingivale som 
indikerer at det er mer substanstap 
enn ved grad 1 (piler).

Grad 1
Erosjon i emalje. Tydelig tap av emalje, 
dentin ikke blottlagt. Morfologiske trekk 
ofte noe utvisket.

Eksempler på grad 2:
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Klassifikasjon av dentale erosjoner (registreres på flatenivå)



Dentin blottlagt. Mindre enn 1/3 
av flaten har blottlagt dentin.

Grad 4Grad 3
1/3- 2/3 av flaten har blottlagt 
dentin. 

Grad 5
Mer enn 2/3 av flaten har 
blottlagt dentin. 
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Klassifikasjon av dentale erosjoner (registreres på flatenivå)
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SEMINAR 

 

 

 

FIKSERING AV TRAUMATISERTE 

PERMANENTE TENNER 

 

 

Når?  

Hvordan?  

Hvor lenge? 
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FIKSERING 
 

Fiksering innebærer at tann/tenner som er slått løs eller ut av stilling, festes på plass i 

tannbuen. 

I følge internasjonale retningslinjer anbefales passiv og fleksibel fiksering, det vil si 

fiksering som tillater fysiologisk mobilitet av traumatisert tann.  

 

Krav til optimal fiksering 

 Enkel å fremstille 

 Passiv 

 Tillate fysiologisk mobilitet 

 Vevsvennlig og sikre optimal hygiene  

 Ikke interferere med okklusjon 

 Ikke til hinder for sensibilitetstest og eventuell endodontisk behandling 

 Enkel å fjerne 

 

TTS-buen (Titanium Trauma Splint) oppfyller disse kravene og anbefales brukt til fiksering 

av traumatiserte permanente tenner. Alternativt kan Twist-fleks bue (eller lignende bue 

med diameter opptil 0,4 mm) benyttes.  

 

 
 

   

 

 

  



3 

 

Når er fiksering indisert?  
 

Fiksering er nødvendig ved skader som medfører stillingsforandring eller ved sterkt mobile 

tenner. Etter reponering av tenner som har vært ute av stilling skal tannen fikseres en 

periode under periodontal tilheling.  

Fiksering er aktuelt etter skadene; rotfraktur med luksasjon av koronale fragment, 

subluksasjon med vertikal mobilitet, ekstrusjon, lateral luksasjon, eksartikulasjon og etter 

kirurgisk reponering av intrudert tann.  

 

 

Hvor lang skal fikseringsperioden være? 
 

Lengden på fikseringsperioden varierer med type tannskade (diagnose).  
 

Diagnose Fikseringstid 

Rotfraktur 

   Apikale 1/3 av roten   

   Midtre 1/3 av roten   

   Cervikale 1/3 av roten 

 

   4 uker 

   4 uker  

Inntil 4 mnd 

Subluksasjon 

   Ved mobilitet i vertikal retning 

 

Inntil 2 uker 

Ekstrusjon     2 uker 

Lateral luksasjon 

   Uten marginalt bentap 

   Ved marginalt bentap 

    

   4 uker 

   8 uker 

Eksartikulasjon 

   Replantasjon 

   Ved tilleggsfraktur av alveolært ben 

 

2 uker 

4 uker 

Intrusjon 

   Etter kirurgisk reponering 

   Etter reponering og marginalt bentap 

 

4 uker 

8 uker 

Benfraktur 

Fraktur av alveolært ben 

 

4 uker 
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Hvordan fikserer vi? 
 

En intakt tann på hver side av den/de traumatiserte tennene bør inngå i fikseringen. 

Et passende stykke av TTS-buen klippes av og bøyes til med fingrene slik at den ligger tett 

inntil tannrekken. For optimal hygiene bør buen ikke ligge for nær gingivalranden.  

Labialflatene på de aktuelle tenner etses i området som buen skal dekke. Tyntflytende, 

lysherdende kompositt benyttes til liming (bonding er unødvendig).  

Buen festes trinnvis, først til intakte tenner, ved at kompositt legges i buens åpninger, så 

til traumatisert tann/tenner. Under arbeidet vil ofte en reponert tann gli litt ut av alveolen 

igjen. Kontroller derfor nøye at tannen er i riktig posisjon, og hold den godt på plass mens 

kompositten lysherdes.  

Kontroller til slutt at endene på buen ikke kjennes irriterende for pasienten. 

 

 

 

 

Hygiene og kontroll 
 

Klorheksidin munnskylleveske (FluxPro, 0,12 % klorhexidin) 

foreskrives til bruk 2 ganger daglig i 1 uke; skylling eller vask av 

området med klorheksidin på Q-tips.  

Unngå bruk av tannkrem som inneholder natriumlaurylsulfat i 

perioden klorheksidin benyttes. 

 

Første kontroll foretas etter 1 uke, deretter eventuelt hver 14. dag 

i fikseringsperioden. Pasienten må informeres om straks å melde seg hvis buen løsner. 

  



5 

 

Hvordan fjernes buen? 
 

 Forslag til instrumenter  

 Sylinderformet diamant, hårdmetallbor som er spesielt skånsomt for emaljen 

(f.eks. Jet carbid I LA 1171)  

 Finkornet pussediamant  

 Fine Soflex skiver 

 

    
 

 

Etter å ha fjernet kompositt inn til buen med diamant, vippes buen løs med pinsett.  

Hovedparten av komposittmaterialet fjernes videre med diamant og vannavkjøling. 

Når man nærmer seg emaljen går man over til hårdmetallboret, og arbeider med  

langsom hastighet uten vannavkjøling for tydelig å se resterende kompositt. 

Finkornet pussediamant og fine Soflex skiver kan også benyttes i den siste fasen. 

 

NB! Fjerning av komposittrester er en tidkrevende prosess. Emaljen skal være like intakt 

som utgangspunktet når fikseringen er fjernet. 

 



 

 

AR-AMA 09-2019 

 

                  TRYGG TANNBEHANDLING PÅ BARNEKLINIKKEN 
 

Navnelapp pasient                             Dato: Riktig pasient 

  

   JA         NEI 

  

 

Riktig inngrep 

 

   JA        NEI 

 
   

Presentasjon av team: 

 

Spesialist/Spesialistkandidat/Tannlege 

 

Sekretær 

 

Stud.odont 

 
 

 

Allergier: 

 
    JA*       NEI 

  

 
 

Peni- 

cillin 

JA NEI 

  

Latex   
Klor-

heidin 
  

 

Merknader*: 

 

 

 

 

Pre- 

Medisinering 
 

Legemiddel 

 

Dose 

 

Utløpsdato 

 

Gitt kl: 

 

Signatur: 
1)  
2) 

 

Merknader: 

 
Lokalanestesi gitt 

under behandling: 
 

Xylocain adrenalin  

1.8 ml/karpyle 

 

 NEI    JA    Ant. karpyler       

   

 

Septocaine  

1.7 ml/karpyle 

 

 NEI     JA   Ant. karpyler       

   
 

Merknader: 

 

Analgetika 
 
Preop.       Postop. 

 

 

 

kl. 

 

kl. 

 

 
 

 

Angi legemiddel, dose og antall: 

 

Legemiddel 

   

   

Merknader: 

 

 

Har pasienten 

med følge: 

 

 

Eventuelle 

merknader 
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JOURNALVEDLEGG FOR TANNBEHANDLING I SEDASJON MED 

BENZODIAZEPINER 

Behandlende tannlege Pasient navn / journalnummer 

Adresse 

Født 

Skriftlig samtykke fra foresatte til sedasjonsbehandling 

Generell anamnese dokumenteres i pasientens elektroniske journal 

Preoperativ vurdering  ASA 
 ASA klasse I  Helt frisk 

 ASA klasse II  Mild systemisk sykdom 

    Spesifiser:………………………………………… 

 Tidligere behandling i narkose 

 Tidligere behandling i sedasjon 

Indikasjoner 
 Behandlingsumoden (lav alder, sen utvikling, etc) 

 Større odontologisk inngrep  

 Uttalt brekningstendens 

 Muskelforstyrrelser (spasmer, tremor etc.) 

 Angst/vegring; kommentar……………………… 

 Annet……………………………….

Behandling 

Dato Dato Dato Dato 

Pasientens vekt 
kg kg kg 

Faste,  angi i timer: 

 fast føde

 flytende

Midazolam   Nazolam 2,5 mg / 5,0 mg Total dose: Total dose: Total dose: 

Midazolam   2 mg/ml  oral mikstur Total dose: Total dose: Total dose: 

Midazolam   5 mg/ml  rektal iv/im/rectal Total dose: Total dose: Total dose: 

Midazolam   tabletter 7,5 mg Total dose: Total dose: Total dose: 

Diazepam  Adm.form og legemiddel: 

oral/rektal: 

Total dose: Total dose: Total dose: 

Utført behandling (sett x for de ulike punktene som har inngått i behandlingen): 

 Akutt

 Undersøkelse

 Lokalanestesi, angi type og volum

 Konserverende tannbehandling

 Ekstraksjon

 Kirurgi

 Avtrykk

Annet (kort beskrivelse) 
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Per-/ postoperativt 

Dato Dato Dato Dato 

Hvordan lot behandlingen seg gjennomføre: 

 

 Gjennomført uten problemer                  

(sett x) 

 

 

 

 Gjennomført,  

men med problemer   (beskriv kort) 

 

 

 

 Ikke gjennomført    (beskriv kort) 

   

   

   

PULSOKSYMETER SaO2 

 Måling pulsoksymeter FØR 

legemiddelinntak 

 

 

 Målinger journalføres hvert 10.minutt 

under tannbehandlingen, frem til 

behandlingsslutt 

 

 

 

Kl.  

 

SaO2:         Puls(P): 

Kl.  

 

SaO2:         Puls(P):  

Kl.  

 

SaO2:         Puls(P): 

Kl. 

+ 10 

min: 

SaO2 Puls Kl. 

+ 10 

min: 

SaO2 Puls Kl. 

+ 10 

min: 

SaO2 Puls 

+ 20 

min: 
  + 20 

min: 

  + 20 

min: 

  

+ 30 

min: 

  + 30 

min: 

  + 30 

min: 

  

+ 40 

min: 

  + 40 

min: 

  + 40 

min: 

  

+ 50 

min: 

  + 50 

min: 

  + 50 

min: 

  

1 t:   1 t:   1 t:   

1t10

min: 

  1t10

min: 

  1t10

min: 

  

Komplikasjoner  

(kvalme, brekninger, oppkast, pustebesvær, 

hodepine, uro, annet) 

 Under behandling 

 

 Etter behandling 

 

   

   

Eventuelle  

kommentarer/tilbakemeldinger 

   

Kontroll og debrifing.  

Dato og evt. kommentar 

   

 



Innspill til Helsedirektoratet;  
«Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0- 20 år»                AR 11-2022 

Oral og rektal sedasjon av barn og unge 

ved tannbehandling 

ALL SEDASJON SKAL FOREGÅ PÅ TANNKLINIKKEN

MIDAZOLAM Dosering til barn > 10 kg og > 2 år 

DOSERING MIDAZOLAM MIKSTUR 2MG/ML PER OS 

Dose 0,4 -0,5 mg/kg kroppsvekt  

Gis 30 minutter før behandling 

Legemiddelform Dosering Maksimal dosering 

Mikstur, oralt 0,4-0,5 mg/kg 12 mg 

Løsning, rektalt 0,3-0,4 mg/kg 10 mg 

Tabletter 0,5 mg/kg 12 mg 

Vekt Dose (0,4 -0,5 mg/kg) Volum 

10 - 11 kg 5 mg 2,5 ml 

12 - 13 kg 6 mg  3,0 ml 

14 - 15 kg 7 mg  3,5 ml 

16 – 17 kg 8 mg 4,0 ml 

18 -19 kg 9 mg 4,5 ml 

20 – 21 kg 10 mg 5,0 ml 

22 – 23 kg 11 mg 5,5 ml 

24 – 25 kg 12 mg 6,0 ml 

> 25 kg 12 mg 6,0 ml 



Innspill til Helsedirektoratet;  
«Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0- 20 år»                                        AR 11-2022 

DOSERING MIDAZOLAM HCL NESESPRAY (Nazolam®) 

Dosering til barn > 17 kg og > 2 år 

Det gis en unitdose (enten 2,5 mg eller 5 mg) i ett nesebor. 

Gis ca. 10 minutter før behandling. 

 

 

DOSERING MIDAZOLAM TABLETTER 7,5 MG,  

Tas 60 min før behandling. Maks dose 12 mg. 

 

DOSERING MIDAZOLAM IV-LØSNING 5 MG/ML REKTALT 

Dose ca. 0,4 mg/kg kroppsvekt  

Gis / appliseres 10-15 minutter før behandling 

 

 

Vekt Total dose Sprayvolum Maksdose 

17-50 kg 2,5 mg 100 µl 5 mg 

>50 kg 5 mg 100 µl 10 mg (5 mg i hvert nesebor) 

Vekt Dose (ca. 0,4 mg/kg) Volum 

10 kg 4,0 mg 0,8 ml 

11 kg 4,4 mg  0,9 ml 

12 kg 4,8 mg 1,0 ml 

13 kg 5,2 mg 1,0 ml 

14 kg 5,6 mg 1,1 ml 

15 kg 6 mg 1,2 ml 

16 kg 6,4 mg 1,3 ml 

17 kg 6,8 mg 1,4 ml 

18 kg 7,2 mg 1,4 ml 

19 kg 7,6 mg 1,5 ml 

20 kg 8,0 mg 1,6 ml 

21 kg 8,4 mg 1,7 ml 

22 kg 8,8 mg 1,8 ml 

23 kg 9,2 mg 1,8 ml 

24 kg 9,6 mg 1,9 ml 

> 25 kg 12 mg 2,0ml 



Innspill til Helsedirektoratet;  
«Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0- 20 år»                                        AR 11-2022 

DIAZEPAM  

PER OS TIL PASIENTER > 4 KG  Tablettene tas hele eller knuses minst 60 min før behandling  

REKTALT TIL BARN > 2 ÅR  Gis 10-15 min før behandling 

Ved søvnløshet kvelden før tannbehandling, kan man gi 5 mg Diazepam .   

Sedasjonsdose behandlingsdagen følger vanlig doseringsskjema. 

Samme skjema kan benyttes ved rektalsedasjon til barn > 2 år. 

 

Legemiddelform Alder 
Dosering 

(mg/kg) 

Maksimal  

dosering 

 

Tabletter 

 

4 – 8 år 0,5 – 0,8 mg/kg 15 mg 

> 8 år 
0,2 – 0,5 mg/kg  

15 mg 

Rektal løsning > 2 år 0,7 mg/kg 15 mg  



Anestesimidler
Kanyler

LOKALANESTESI - kliniske rutiner

Overflateanestesi
Topicale gel (18% benzocain)

Maksimaldoser for barn

Xylocain-Adrenalin® Septocaine ®

(lidokain 20mg/ml + (articain 40mg/ml +

adrenalin 1:80 000) adrenalin 1:200 000)

Vekt/alder Maks. antall sylindretter

10 kg (1-2 år) 1 (1)

15 kg (3-4 år) 2 (1½)

20 kg (5-6 år) 2½ 2

25 kg (7-8 år) 3 2½

30 kg (9-10 år) 3½ 3

40 kg (11-12 år) 4½ 4

Vekt<50 kg – dosér etter kroppsvekt

Vanligvis maksimalt 0,8-1,2 sylindrette til et friskt 20 kg barn

Klinikk for allmenn odontologi - barn, august 2020

Ledning

Infiltrasjon

Ledning

Infiltrasjon 

Transpapillær

Intraligamentær

Infiltrasjon

Transpapillær

FOTO
Injeksjon

Orange: 27G, 25 mm

Hvit: 30G, 12 mm

Bruker ”korte”

kanyler på barn

Hvit: 30G, 16 mm Mangler 

studier
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Intervjumal  

 

1. Vet du når du begynte å bli redd for tannbehandling? 

 

 

2. Hva tror du selv er årsaken til at du har blitt så redd? 

 

 

3. Hva er vanskelig for deg – det som gjør deg redd – når du er hos tannlegen/tannpleier? 

 

 

 

I tilfeller det er flere ting kan man be om barnet vil fylle ut «Fare-hierarki» på neste side. 

 

 

 

25.11.2021 
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4. (a) Hvor redd er du når _______________________________? 

 

(b) Hvor redd er du når _______________________________? 

 

(c) Hvor redd er du når _______________________________? 

 

(d) Hvor redd er du når _______________________________? 
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5. Når var du hos tannlegen sist? 

 

 

 

6. Når fikk du sist ___________________________(det de er mest redd for) hos tannlegen? 

 

 

 

7. Hvordan opplevde du den situasjonen? 

 

 

8. Er det sånn at du kjennes som om kroppen sier #» ikke gjør det? Hvor i kroppen kjenner du at 

det kan bli ubehagelig? 

Se på bildet sammen pek på kroppen eller går gjennom listen med symptomer  

 

 

 

 Vondt i magen 

 Hjertebank 

 Varm 

 Kvalm 

 Svetter 

 Svimmel 

 Kribling 

 Nær ved å besvime 

 Pustevansker 

 Hodepine 

 Skjelving 

 Klam 

 Annet: ____________ 
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9. Hva tror du er det verste som kan skje når du får_______________? 

 

 

 

10. Har du noen gang besvimt/holdt på å besvime? 

 

 

 

 

11. Har du vært redd for å besvime hos tannlegen? 

 

 

 

12. Er du redd for andre ting (dyr, flyr, høydeskrekk, sosiale situasjoner)?  

 

 

 

Hvis ja, når starte det?  

 

 

Når ble det bedre?  

 

 

Har det vært mer enn en gang?  

 

 

 

(Har du noensinne snakket med psykolog?) 
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13. For at vi skal bli litt kjent med deg her på tannklinikken, ønsker vi at du setter av et 

merke et eller annet sted på hver av linjene nedenfor. Du er mer fornøyd jo nærmere 

du setter merket ved det blide fjeset, og mindre fornøyd jo nærmere du setter 

merket ved det sure fjeset. 

 

 

Meg selv 

Hvordan jeg har det 

            

  

 

Familien 

Hvordan jeg har det i familien min 

 

             

 

Skolen 

Hvordan jeg har det på skolen 

 

 

Fritiden 

Hvordan jeg har det med venner og aktiviteter på fritiden 

 

 

 

 

 

 

 

14. Er det noe jeg har glemt å spørre deg om? Eller du har lyst til å fortelle meg? 



Tannpuss med fluortannkrem 2 ganger daglig gir tilstrekkelig fluortilskudd for de fleste.

Barn og unge kan i tillegg benytte andre fluortilskudd etter individuell vurdering av tannlege eller tannpleier.

Aktuelle tilskudd for barn 3–6 år: 

* Fluortabletter. De bør suges, ikke tygges og svelges raskt. 

Aktuelle tilskudd for barn/unge 7–20 år:

* Fluorskyll (skyllevæske) 0,2 % natriumfluorid

* Fluortyggegummi

* Fluortabletter

Dosering av fluortabletter (anbefalt av 

Helsedirektoratet):

3–12 år 0,25 mg x 2 daglig

Eldre enn 12 år 0,50 mg x 2 daglig

EK 2021

Fluortilskudd



Hvor mange fluortabletter er farlig? Giftinformasjonen - helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/Giftinformasjon/Legemiddelforgiftninger/fluortabletter-forgiftninger[20.01.2022 10:09:01]

Legemiddelforgiftninger

Fluortabletter og
tannkrem

Å få i seg mange fluortabletter eller en del
tannkrem en sjelden gang, er lite farlig og kan ses
an hjemme. Er det spist mange fluortabletter eller
mye tannkrem, les under om hvilke mengder som
kan gi symptomer, og om du bør kontakte lege.

Illustrasjon: Dan Burch / Mostphotos

https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/


Hvor mange fluortabletter er farlig? Giftinformasjonen - helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/Giftinformasjon/Legemiddelforgiftninger/fluortabletter-forgiftninger[20.01.2022 10:09:01]

Tannprodukter og søtningsstoff

Giftinformasjonen opplever sjeldent at barn må til sykehus som

følge av å ha spist for mye fluor. Mange barn får likevel milde

symptomer fra magen etter inntak av slike produkter.

Fluortabletter og tannkrem til barn har ofte en søtlig smak som

kommer av de kunstige søtningsstoffene  tilsatt i produktet.

Søtningsstoffene vil ofte være grunnen til at mange barn blir

dårlige i magen, da de kan ha en avførende effekt.

Hvilken mengde fluorid kan være farlig?

Situasjonen kan ses an hjemme for barn over 10 kg som har spist

tilsvarende eller mindre enn antallet oppgitt i tabellen under:

Type produkt Styrke (fluorid
/F-)

Mengde

Fluortabletter 0,25 mg 200
tabletter

Fluortabletter 0,5 mg 100
tabletter

Fluortabletter 0,75 mg 66
tabletter

Tannkrem med
fluor

750 ppm / 0,075% 51 ml

https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/mat-og-drikke/sotningsstoffer/


Hvor mange fluortabletter er farlig? Giftinformasjonen - helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/Giftinformasjon/Legemiddelforgiftninger/fluortabletter-forgiftninger[20.01.2022 10:09:01]

Tannkrem med
fluor

1000 ppm / 0,1% 38 ml

Tannkrem med
fluor

1500 ppm/ 0,15% 25 ml

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom:

barnet veier mindre enn 10 kg

det er inntatt større mengder enn i tabellen over

fluormengden oppgis som NaF for produktet (da dette ikke

er det samme som F- (fluorid))

Symptomer på fluorforgiftning

Ved inntak av fluortabletter og tannkrem tilsatt søtningsstoffer

kan det komme symptomer fra magen som ikke kommer av

fluorinnholdet. 

Symptomer på fluorforgiftninger kommer an på mengden som

er inntatt. For de aller fleste uhell hos barn, oppstår det lette og

forbigående symptomer som kan ses an hjemme.

Vanlige symptomer ved uhell:

Kvalme

Brekninger

Diaré

Magesmerter/luft i magen



Hvor mange fluortabletter er farlig? Giftinformasjonen - helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/Giftinformasjon/Legemiddelforgiftninger/fluortabletter-forgiftninger[20.01.2022 10:09:01]

Symptomene forventes å komme innen 6 timer, i de fleste

tilfeller innen 1 time.

Ved alvorlige forgiftninger kan det i tillegg bli:

Dehydrering

Skjelvinger

Lavt blodtrykk

Høy puls

Kramper

Disse barna skal følges opp på sykehus.

Behandling av fluorforgiftning

Inntak av tabletter eller tannkrem som er
mindre enn mengden i tabellen over:

Trenger ingen oppfølging

Merk at forbigående symptomer fra magen likevel kan

forekomme ved inntak over 10-20 fluortabletter, på grunn

av søtningsstoffene

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved langvarig eller

kraftige symptomer

Inntak av tabletter eller tannkrem som er over
mengden i tabellen over:

https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/mat-og-drikke/sotningsstoffer/


Hvor mange fluortabletter er farlig? Giftinformasjonen - helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/Giftinformasjon/Legemiddelforgiftninger/fluortabletter-forgiftninger[20.01.2022 10:09:01]

Oppfølging hos lege kan være aktuelt

Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd og

vurdering

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 21. april 2021

Skriv ut

Fant du det du lette etter?

Ja Nei

tel:+4722591300
https://www.helsenorge.no/samarbeidspartnere/#giftinformasjonen


                                                                               Det odontologiske fakultet 
Avdeling for pedodonti og atferdsfag
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Produktnavn:  Produsent: Bruksområde: 

Restaureringsmaterialer 
Glassionomer – lysherdende 
Fuji II LC                GC  Mindre fyllinger i primære tenner

Glassionomer – kjemisk herdende 
 Fuji Triage – white/pink           GC  Temporær fissurforsegling  

Pink stivner raskere ved lysherding 

Fuji IX GP Fast  GC Fyllingsmateriale til primære tenner 

Semipermanent materiale til permanente 

tenner       

Kompositt – lysherdende 
Filtek Z 250  3M Espe Universal kompositt 

Filtek Supreme XTE 3M Espe Kompositt til fronttenner 

Filtek Supreme XTE Flowable  3M Espe Lettflytende kompositt 

Helioseal-F         Ivoclar Vivadent         Fissurforseglingmateriale 

Bondingmateriale 

Clearfil SE Bond       Kuraray Lysherdende bonding med selvetsende primer 

og adhesiv 

   Se: www.odont.uio.no/studier/ressurser/kariologi/Materialer/bonding.html 

Sementer 
IRM  Dentsply Caulk Temporært fyllingsmateriale 

Life    Kerr          Kalsiumhydroksidsement til beskyttelse av       

pulpanært dentin 

Fuji Plus  GC          Glassionomersement for sementering av  

kroner mm. 

Rely X Ultimate   3M Espe Til sementering av etsebroer 

Rely X Unicem   3M Espe Til sementering av kroner 

Stålkroner 3M Espe Stainless Steel Crowns  (ikke Iso-Form Crowns) 

http://www.odont.uio.no/studier/ressurser/kariologi/Materialer/bonding.html
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TTS fikseringsbue   MEDARTIS   Til fiksering ved traumer 
 

Bioceram 
Biodentine   Septodont   Bioceramisk materiale til apexifisering av  

        rotåpne tenner, reparasjon av rotperforasjoner,

        sårdekke ved partielle pulpotomier etc.  

 

 

 

 

 

I tillegg brukes følgende produkter ved spesialistutdannelsen i 

pedodonti 
 

Prefabrikerte zirconia-kroner 

 
Nusmile Zr   NuSmile   Estetiske kroner til primære tenner  

 

Prefabrikerte kompositt- fasetter 

 
Componeer   Coltene   Prefabrikerte komposittfasetter  

 

Kompositt – lysherdende 
Icon     DMG    Transparent resinmateriale til resininfiltrasjon 

 

Emamel plus HRi  Micerium   Høyestetisk kompositt  

 

Synergy D6   Coltene   Veldig tiksotrop kompositt (først hard, men  

        mykner veldig ved bearbeiding) brukes i.f.m 

        componeers (prefabrikerte komposittfasetter).  

 

G-ænial™ Unicersal Injectable GC    Flow-aktig kompositt. Mindre flytende enn  

        flow, men mer enn vanlig kompositt. Brukes  

        bl. a til en spesiell kompositt- injeksjons- 

teknikk 

Glassionomer- Kjemisk herdende 

 

Equia Forte™ HT Fil GC Glassionomer-hybrid. Ekstra sterk, kort  

  arbeidstid. Til primære tenner og som semi-  

  permanent materiale i permanente tenner. 



      Adresse: Det odontologiske fakultet 

    Klinikk for allmenn odontologi – barn 

  Geitmyrsveien 71 

   Tlf 22852273/79 

08-2020 

INFORMASJON TIL FORESATTE FOR 

________________________ 

U N I V E R S I T E T E T  I  O S L O

 Det odontologiske fakultet 
     Klinikk for allmenn odontologi - barn



 

 

………………………………… har i dag…………..vært til  

undersøkelse 

røntgen


  

Hos tannlegestudent/tannpleierstudent ………………………………….. 

 

 

Ved undersøkelsen fant vi: 

 syreskader på tennene 

 ingen hull 

 antydning til hull som blir kontrollert videre 

 ............... fyllingskrevende hull i melketenner   

 ………... fyllingskrevende hull i permanente tenner                              

 

Behandling utført/ skal utføres ved neste besøk: 

 lokal fluorbehandling 

□   forsegling av jeksler 

 ………….. hvite fyllinger i melketennene 

 ………….. hvite fyllinger i de permanente tennene 

 lokalbedøvelse 

 annen behandling……………………………………………… 

 

Hvis det har oppstått endringer i barnets helsetilstand, ber vi om at 
klinikken blir informert. Helseopplysninger kan ha betydning for 
diagnostikk og behandling som barnet får ved vår klinikk. 

  

Munnhygienen: 

    er bra 

    kan bli bedre…………………………………………………… 

Vi anbefaler: 

 fluortannkrem 2 x daglig 

 fluortabletter, styrke:……………………. 

 daglig fluorskylling 

Tannstillingen: 

 normalt bitt 

 mindre bittfeil som blir kontrollert videre 

 bittfeil, som bør vurderes av reguleringstannlege 

(kjeveortoped). Dere vil få tilbud om en vurdering av 

bittforholdende ved Avd. for kjeveortopedi  hvor det vil påløpe 

en egenandel.  

Dersom dere ikke er interessert i dette, eller ønsker nærmere 

informasjon, ta kontakt med Avd. for kjeveortopedi  

Tlf. 22 85 22 54 

Ved andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på 

barneklinikken, tlf 22 85 22 73. 

 

Med vennlig hilsen 

 

                                         Tannlege/tannpleier 



 



Henvisning til kjeve- 
ortopedisk vurdering
Folketrygden yter stønad til kjeveortopedisk  
behandling (tannregulering) etter takster 
fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 
og for nedenfor angitte tilfeller (pkt. 3 og 4).

Pasientens etternavn, fornavn         Jeg har foretatt en selvstendig 
        vurdering av pasientens behov for 
kjeveortopedisk vurdering. På bakgrunn 
av min vurdering henvises pasienten til 
kjeveortoped.

Adresse

Dato, tannlegens/tannpleiers stempel og 
underskrift

Fødselsnummer

1. For henvisende tannlege/tannpleier

2. Søskenmoderasjon

3. Hvilken bittanomali henvises det for?

Gruppe a 100 %

1  Leppe-kjeve-ganespalte
2 Medfødt og ervervet 
craniofacial lidelse

3 Bittavvik som er så alvorlige 
at bruker må ha ortogna-
tisk-kirurgisk behandling

Gruppe b  75 % / 90 % ved søskenmoderasjon
1 Horisontalt overbitt, 9 mm 
eller mer

2 Enkeltsidig kryss- eller sakse-
bitt som omfatter tre eller fl ere 
tannpar og medfører tvangs-
føring og/eller asymmetrier

 3 Åpent bitt hvor det kun er 
okklusjonskontakt på  
molarene

4 Retinerte fortenner, hjørne-
tenner og premolarer hvor 
det er nødvendig med aktiv 
fremføring

5 Underbitt som omfatter alle 
fire incisiver med eller uten 
tvangsføring

6  Agenesi eller tanntap i 
fronten (Fortenner og hjørne-
tenner)

7 Dypt bitt med buccal eller 
palatinal påbitning av 
slimhinnen med to  eller flere 
tenner

8 Dobbeltsidig saksebitt som 
omfatter to eller flere tannpar 
på hver side

9 Agenesi av to eller flere 
tenner i samme sidesegment, 
3. molarer (visdomstenner) 
unntatt

10 Agenesi av enkelttenner i 
sidesegmentene (dersom luker 
lukkes) og hypoplastisk molar

Gruppe c 40 % / 60 % ved søskenmoderasjon
1 1 Horisontalt overbitt, 6-9 mm

a) pasient har dokumenterte 
funksjonelle avvik 

b) pasient har store vansker 
med psykisk og sosial 
mestring

c) bittavviket er kombinert 
med c12

13 Inverteringer i fronten  
(fortenner og hjørnetenner)

a) pasient har dokumenterte 
funksjonelle avvik 

b)  pasient har store vansker 
med psykisk og sosial 
mestring

c) bittavviket er kombinert 
med c12

12  Stor plassmangel i fronten 
som er 4 mm eller mer og 
kontaktbrudd mellom enkelt-
tenner på minst 2 mm.

a) pasient har dokumenterte 
funksjonelle avvik 

b) pasient har store vansker 
med psykisk og sosial 
mestring 

c) bittavviket er kombinert 
med c11 eller c13

Helfo 05-06.10 Bokmål Endret 01.2020

JA NEIHar pasienten krav på søskenmoderasjon?

Kryss av for  aktuelle punkter som a), b) og/eller c) 



4. Fyll ut dersom henvisningen gjelder annen tilstand

5. Merknader fra henvisende tannlege/tannpleier

Veiledning for utfylling av henvisning 
til kjeveortopedisk vurdering
Punkt 1: For henvisende tannlege/tannpleier 
Henviste pasients personalia oppgis under dette 
punktet. Henvisende tannlege/tannpleier må 
også stemple og underskrive henvisningsskjema.

Punkt 2: Søskenmoderasjon
Familier med mer enn ett barn som har rett til 
stønad kan ha krav på utvidet dekning. For å få 
rett til utvidet dekning må familien ha hatt 
faktiske utgifter til behandling av første barn. 
Med faktiske utgifter i denne sammenheng 
regnes differansen mellom honorartakst og det 
bruker har fått refundert tidligere for 
stønadsberettiget behandling. 
For pasienter i gruppe b øker dekningsgraden fra 
75 til 90 prosent. For pasienter i gruppe c øker 
dekningsgraden fra 40 til 60 prosent.
Sett kryss i riktig rubrikk.

Punkt 5: Merknader:
Det er viktig at den som henviser til spesialist i 
kjeveortopedi foretar en selvstendig vurdering av 
behovet for behandling før henvisning. 
Henvisende tannlege/tannpleier setter kryss i 
den rubrikken det henvises for. Det settes kryss i  
enten punkt 3 eller punkt 4. Ved behov brukes 
også merknadsfeltet til å gi ytterligere innspill/
informasjon.

For oppdatert informasjon om regelverket se 
www.helfo.no

Informasjon til pasient/foresatte
Folketrygden yter stønad til behandling hos 
kjeveortoped (reguleringstannlege) for visse 
nærmere angitte bittfeil og i forhold til enkelte 
innslagspunkt. For å få stønad til behandling hos 
kjeveortoped må det foreligge en henvisning fra 
en annen tannlege eller tannpleier. En 
henvisning betyr derimot ikke at det foreligger et 
behandlingsbehov. Dette vil bli avgjort under 
konsultasjonen hos kjeveortoped.

Stønad til tannbehandling ytes etter takster 
fastsatt av Staten v/Helse- og omsorgs-    
departementet. I de tilfeller stønad ytes på 
bakgrunn av en bittfeil avhenger stønaden av 
bittfeilens alvorlighet, og utgiftene blir refundert 
i henhold til en prosentsats av fastsatte takster. 
For de alvorligste tilfellene er dekningsprosenten 
100. For de mindre alvorlige tilfellene  er 
dekningsprosenten 75. For de minst alvorlige 
tilfellene er dekningsprosenten 40. For enkelte 
kan dekningsprosenten øke som følge av reglene 
om søskenmoderasjon, se punkt 2 over. For øvrig 
behandling hos kjeveortoped gis det stønad 
enten etter angitte  honorartakster eller 
refusjonstakster.

Privatpraktiserende tannleger står imidlertid 
fritt til å bestemme prisen for behandlingen de 
utfører. Dersom tannlegens pris er høyere enn 
den fastsatt av Staten, må mellomlegget dekkes 
av pasienten.

For mer informasjon se helsenorge.no.

Helfo 05-06.10 Bokmål Endret 01.2020

1  Kjeveortopedisk behandling ved marginal 
periodontitt  (pkt. 6 b)

2 Preprotetisk kjeveortopedisk behandling i.f.m. 
tannskade ved godkjent yrkesskade  
(pkt. 12)

3  Preprotetisk kjeveortopedisk behandling ved 
tannagenesi (pkt. 7 c)

4 Preprotetisk kjeveortopedisk behandling i.f.m. 
tannskade ved ulykke som ikke er godkjent  
yrkesskade (pkt. 13)

www.helfo.no

14  Diastema mediale som er  3 mm eller større eller 
markert generelt plassoverskudd i fronten (angis i 
mm)

a) pasient har dokumenterte funksjonelle avvik 

b) pasient store vansker med psykisk og sosial 
mestring 

15 Åpent bitt som omfatter tre eller flere tannpar

a) pasient har dokumenterte funksjonelle avvik 

b) pasient har store vansker med psykisk og 
sosial mestring 

Gruppe c fortsettelse 40 % / 60 % ved søskenmoderasjon
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Rutine for oppfølging av pasient som ikke møter på 

studentklinikken 

Klinikk for allmenn odontologi - barn 

Basert på Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for tannbehandling av barn og unge 

0-20 år (per 04.11.2019). 

Ikke møtt til første timeavtale: 

 Student/instruktør gir beskjed til klinikkpersonalet i skranken når pasient ikke 
møter til avtalt time ved studentklinikken. 

 Klinikkpersonalet kontakter foresatte/barn per telefon for å avdekke årsak til at 
barnet ikke møtte til timeavtalen.  

0-11 år: Foresatte kontaktes 

12-15 år: Både pasient og foresatte kan kontaktes 

16-20 år: Pasienten kontaktes. Dersom de foresatte også skal kontaktes, 

må pasienten samtykke til dette. 

 Ny time avtales per telefon*  

 Sjekk at adresse og telefonnummer er riktig og send timeavtalen skriftlig til 
foresatte/barn i tillegg.  

 Hvis kontakt ikke oppnås, send ny timeavtale til foresatte hvis barnet er under 16 
år. Timeavtalen skal adresseres til pasienten dersom han/hun er over 16 år. 
 

*Viktig vedr. ny timeavtale: 

 Barn som ikke møter til årskontroll settes opp som reserve ved neste time slik at 
ikke samme student får pasienten hvis den skulle utebli igjen.  

 Barn som har uteblitt fra behandling settes opp til samme student når 
behandlingen skal fullføres, men da som pasient nr 2. Slik får studenten pasient 
selv om pasienten uteblir igjen. 

 

Ikke møtt til timeavtale nummer 2: 

 Send ikke-møtt brev til foresatte hvis barnet er under 16 år. Ikke-møtt brev skal 
adresseres til pasienten dersom han/hun er over 16 år. 

 

Ved ikke-møtt til timeavtale nummer 3, eller der barn uteblir gjentatte ganger 
(også etter at time er avtalt via telefon med foreldrene) vurderes bekymringsmelding til 

barnevernet i samråd med ansvarshavende på klinikken. Det at barnet ikke møter er ikke 

grunn nok alene til å melde bekymring, men gjør en individuell vurdering i hvert enkelt 

tilfelle. Se «Skal vi sende bekymringsmelding» på neste side. 

NB – husk å journalføre uteblitte timeavtaler og alle henvendelser til/med foresatte. 

 

http://www.odont.uio.no/iko/
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Skal vi sende bekymringsmelding? 

Beslutningen om å sende bekymringsmelding skal tas etter en helhetsvurdering. Likevel kan 

styrken eller kvaliteten i en gitt opplysning eller observasjon, alene være tilstrekkelig til at 

lovens vilkår om «grunn til å tro» er oppfylt. 

Følgende tegn kan gi grunn til mistanke: 

Barnets og foreldrenes atferd: 

 unnlatelse av å oppsøke behandling når barnet har behov, for eksempel ved alvorlig 
karies eller tannskader  

 unnlatelse av å gjennomføre behandling eller nødvendig munnhygiene til tross for 
tiltak fra tannhelsepersonell  

 uvanlig atferd hos barnet  

 uvanlig samspill mellom barnet og foresatte 
  

Psykiske tegn: 

 barn som viser tegn til redsel eller angst, for eksempel ikke tør svare av redsel for 
reaksjon fra foreldrene  

 barn som viser tegn til depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser eller rusmisbruk  

 barn som dissosierer (blir fjerne, forsvinner inn i sin egen verden)  

 annet som du syns er påfallende/uvanlig 
  

Tegn i barnets munn: 

 bløtvevsskader som ikke har en forklaring som samsvarer med objektive funn  

 skader og lesjoner med karakteristisk utseende eller mønster  

 skader og traumer som kommer sent til behandling  

 oppdagelse av «gamle» ubehandlete skader/traumer  

 sår på tunge, kinnslimhinne, gane, leppebånd  

 erytem og petekkier på grensen mellom harde og bløte gane  

 alvorlig karies som ikke kan forklares ut fra medisinsk anamnese  

 annet som du reagerer på eller som du vanligvis ikke ser 
  

Fysiske tegn på kroppen: 

 brannsår  

 lugging som har medført avrivning av hår  

 barnet har vondt for å sitte i stolen eller har et spesielt ganglag  

 blåmerker eller skader i hode–hals-regionen  

 skader på begge sider av kroppen (symmetriske skader)  

 skader på atypiske steder  

 ytterligere skader  

 dårlig fysisk allmenntilstand, nedsatt høyde–vekt-utvikling og/eller redusert kognitiv 
utvikling  

 skader på barn som ikke kan bevege seg fritt (småbarn og funksjonshemmede) annet 
som du reagerer på eller som du vanligvis ikke ser 

http://www.odont.uio.no/iko/
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Dato:  

Til foresatte/pasient 

 

……………………………………………..har ikke møtt til avtalte timer for tannbehandling. Vi 

har satt opp to timeavtaler, hvor det ikke har vært fremmøte. 

 

Når barn/unge ikke møter til avtalte timer, er vi bekymret for barnets munnhelse. 

Barn har rett til tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1. 

 

Vi tilrettelegger gjerne for barn og ungdom som synes det er vanskelig å møte til 

tannbehandling. Dere kan også avtale time for en samtale med oss. 

 

Vi har reservert ny time…………………………………………………………. 

 

Hvis timen ikke passer, vennligst ta kontakt snarest på tlf. 22 85 22 73 

Hvis pasienten ikke møter til oppsatt time eller vi ikke mottar beskjed,  

vil det bli sendt bekymringsmelding til kommunens barnevernstjeneste. 

 

Vennlig hilsen 

 

Klinikk for allmenn odontologi - barn 

http://www.odont.uio.no/iko/
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Vår referanse: / 

Bekymringsmelding til barneverntjenesten i …………bydel 

Fra Klinikk for allmenn odontologi-barn, Avdeling for pedodonti og 
atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, 
Universitetet i Oslo 

Barnets etternavn, fornavn:    Fødselsnummer: 
 
Journalnummer: 
 

Foresattes etternavn, fornavn  
 

Har barnet søsken?  

Hvor mange?  
 Foresattes etternavn, fornavn  

 

Foreldreansvar: 
 

Behov for tolk?  

Språk? 

Funn eller tegn som gir grunnlag for å være bekymret for om barnet er utsatt for 
mishandling eller alvorlig omsorgssvikt: 
Se Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år 

1. Funn i barnets munn eller kropp, barnets eller foresattes atferd, psykiske tegn, annet.  
Beskriv:  

 
 
 
2. Manglende fremmøte til tross for tiltak fra tannklinikken. Det skal alltid foretas en individuell 

vurdering. Beskriv: 
 
 
 
3. Manglende ivaretakelse av barnet. Barnet har dårlig tannhelse og/eller det er andre tegn som 

kan tyde på sviktende omsorg for barnet. Beskriv: 
 
 

 

Eventuelle opplysninger om foresatte, herunder samarbeid med foresatte: 
 
 

Er foresatte informert om meldingen og på hvilken måte? 
 
 



 

08-2020 AR 
 

Andre opplysninger melder mener er viktig for barneverntjenesten: 
 
 

Har melder kjennskap til om barnet er henvist eller har kontakt med andre offentlige 
instanser?  
 

Melders navn:    
                                                            
Telefonnummer:  

 
 
 
Dato/underskrift 
 
 
___________________________________ 
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Sensibilitetstest 

 
Ved tannskader inngår undersøkelse av pulpas sensibilitet som et nødvendig ledd. Det må 

presiseres at pulpasensibilitet ikke er synonymt med pulpavitalitet. 

 

Vitalitet i pulpavevet er knyttet til normal blodsirkulasjon og kan ikke måles med 

sensibilitetstest. Laser Doppler flowmetri er utviklet for å registrere blodsirkulasjonen, men 

er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge til klinisk bruk for å måle blodsirkulasjon i tenner. 

Pulsoksymeter har også vært forsøkt benyttet, men foreløpig finnes ikke sensorer som 

passer til bruk på tenner.  

 

Sensibilitet er nervefibrenes evne til å registrere smerte. Ved tannskade kan 

innervasjonen til tannen brytes, men blodsirkulasjonen kan være normal. 

Sensibilitetsundersøkelse kan utføres elektrisk eller termisk (kulde, varme).  

 

Elektrisk sensibilitetstest har den fordel at styrken på det irritament som er nødvendig for 

å stimulere smerte-receptorene kan registreres (terskelverdi). Resultater ved ulike 

kontrolltidspunkter kan dermed sammenlignes. 

 

På vår klinikk benyttes elektrisk sensibilitetstest med Digitest® 3.  

Rutinen er at alle traumatiserte permanente tenner testes ved første undersøkelse og ved 

senere kontroller.  

Primære tenner testes ikke, da resultatet vil være upålitelig. 

 

 
 
Digitest® 3 pulpatester 
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Hvordan utføre sensibilitetstest? 
Grundig informasjon til barnepasienter er viktig. Vis frem elektroden og beskriv hvordan 

det kan føles når den plasseres på tannen. Unngå ordet ”stikking”, beskriv heller følelsen 

som ”kiling” eller ”dirring”. 

 

Digitest 3 skrus på ved å trykke kort på bryteren høyre side. I displayet ses streker som 

indikerer hastighet på stimuleringen.  

 = langsom 

 = middels  

 = rask  

For å bytte mellom hastighetene trykkes det raskt på knappen. Når ønsket innstilling er 

nådd holder man knappen inne slik at strekene erstattes med tall og testen startes.   

 

 Velg egnet elektrodespiss (se under) 

 Tennene tørrlegges med bomullsrull og luft 

 Test først en uskadet tann 

 Appliser en liten mengde tannkrem på 

elektrodespissen og plasser denne midt på 

labialflaten (alternativt lingualflaten) på tannen. 

 Appliser en liten mengde tannkrem på 

metallbøylen (jordklipset) og be pasienten 

holde denne mellom tommel og pekefinger med 

høyre hånd. Videre holder pasienten den svarte 

ledningsdelen som er festet til jordklipset 

mellom tommel og pekefinger på venstre hånd. 

Kretsen er nå sluttet. Ved å slippe jordklipset 

brytes kretsen og testen avsluttes. 

 Velg innstilling som beskrevet over og start 

testen. Testen stoppes enten ved at pasienten 

bryter kretsen eller man slipper knappen. 

Tallverdien står da i displayet i 10-14 sek før 

apparatet skrur seg av.  
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Digitest® 3 kommer med forskjellige elektroder, og ved f. eks komposittoppbygninger kan 

det være behov for å endre plassering av elektroden eller bytte til en annen elektrodespiss.  

 

1) Spesialelektrode for bruk på lingualflaten 

2) Elektrode for bruk der kun små områder av 

tannen er tilgjengelig for test 

3) Elektrode for bruk posteriort 

(premolarer/molarer) 

4) Elektrode for bruk på fortenner 

 

 

Hvordan tolke resultatene? 
 

Digitest® 3 har en range fra 0-64. Det foreligger ingen tabell med «normalverdi». Resultat 

sammenlignes med svar fra frisk uskadet nabotann, evt. tilsvarende tann fra motsatt kjeve. 

På generelt grunnlag kan utslag ved både svært høye og svært lave verdier være assosiert 

med patologi og krever ekstra oppfølging. Rotåpne tenner, tenner under ortodontisk 

behandling og oblitererte tenner har ofte høyere terskelverdi. 

Positiv reaksjon umiddelbart etter skaden er god indikasjon på fortsatt sensibilitet, selv om 

forandring fra positiv til negativ ikke må utelukkes. 

Negativ reaksjon kan skyldes temporær skade av nervevev i apikalområdet. Mer enn 

halvparten av alle sublukserte og lukserte tenner gir negativ reaksjon ved første 

undersøkelse. 

Skaden kan repareres, og reaksjonen blir positiv. Forandring fra negativ til positiv 

registreres oftest i løpet av de første måneder, men det kan også gå ett år eller mer før 

reaksjonen blir positiv. 

Negativ reaksjon isolert sett må derfor ikke tas som bevis på nekrose. Diagnosen nekrose 

må baseres på en samlet vurdering av sensibilitetsreaksjon, tannkronens farge og 

røntgenologiske funn. 

  

        1         2            3             4 
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Røntgenopptak av traumatiserte incisiver  
Hvorfor? 
 

Ved ny tannskade tas røntgenbilder for å 

 Kartlegge skadens omfang  

 Stille riktig diagnose 

 Ha referanse ved senere kontroller 

 Kunne dokumentere skaden 

 

Ved kontroller tas røntgenbilder etter behov for å oppdage eventuelle komplikasjoner. 

 

 

Primære tenner 

Hvilke røntgenopptak er aktuelle? 

1. Steilt oversiktsbilde  

 

Hensikten med dette bildet er å friprojisere primære tanns rotspiss fra permanente anlegg, 

for å kunne oppdage periapikale forandringer.  

Et slikt opptak vil også være en hjelp til å diagnostisere 

luksasjoner.  

 

 

 

 

 

2. Tannbilde etter vinkelhalveringsregelen  

 

Dette opptaket gir riktigere anatomisk gjengivelse av tannen og 

dermed bedre grunnlag for vurdering av pulpakanal og rothinne 

lateralt.  

Legg merke til forskjellig dimensjon på rotkanalen på 51 og 61. 

Dette opptaket tas ikke rutinemessig, men som et supplement til 

steilt oversiktsbilde.  
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Hvordan? 

1. Steilt oversiktsbilde  

 

De minste barna må sitte på fanget til en voksen. 

Barn fra 4 års alder kan som regel sitte alene. 

Dersom barnet skal sitte på fanget, innstilles 

nakkestøtten slik at den voksne sitter  med 

overkroppen og hodet så vertikalt som mulig. 

Innstilling av konus er enklest når pasientens 

okklusalplan er parallelt med gulvet.  

På dette bildet støtter far pasientens hode med den ene hånden. 

Hvis nødvendig brukes andre hånd til å holde barnets armer. 

En fosforplate Size 2 plasseres horisontalt mellom tannrekkene, helst med lengste 

dimensjon på tvers i barnets munn. Platen holdes på plass ved at barnet biter sammen. Hvis 

ikke dette er mulig, må den voksne holde platen. Eventuelt kan det være behov for enda en 

person som står bak og stabiliserer pasientens hode. 

Røntgenkonus stilles inn med en vertikal vinkel på minst 75 grader, tett inntil barnets panne.  

 

 

 

 

2. Tannbilde etter vinkelhalveringsregelen  

 

Bildet viser opptak etter 

vinkelhalveringsregelen med den minste 

fosforplaten, Size 0 (”liten barnefilm”).  

Platen holdes på plass av den voksne.  

Her er det satt på en plastkloss for lettere å 

holde platen på plass.  

Size 2 

Size 0 
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Permanente tenner 

Hvilke røntgenopptak er aktuelle? 

1. Tannbilde med Eggens holder  
 

Size 1 fosforplate (”stor barnefilm”) i Eggens holder (eller tilsvarende) bør 

være standardvalg ved røntgenundersøkelse av traumatiserte permanente 

incisiver. Denne fosforplaten er smal nok til å få en god plassering i 

tannbuen, samtidig er den lang nok til å få med apikalområdet.  

Ved bruk av Eggens holder benyttes parallellteknikk, som gir riktigere 

anatomisk gjengivelse av tannen.  

Det vil også være lettere å sammenligne bilder ved senere kontroller. 
 

2. Steilt bilde  

I noen tilfeller vil et steilt opptak (øket vertikal vinkel) være et nyttig supplement for å stille 

riktig diagnose. Dette gjelder spesielt ved rotfraktur og lateral luksasjon. 

 

Hvordan? 
 

1. Tannbilde med Eggens holder  
 

          
  

Fosforplaten plasseres rett bak aktuell tann og konus innstilles parallelt med og midtveis på 

siktestangen. 

 

2. Steilt bilde 

Stor barnefilm plasseres bak den aktuelle tannen som ved opptak etter 

vinkelhalveringsregelen, men konus innstilles med øket vertikal vinkel. 

God strålehygiene er spesielt viktig ved røntgenopptak på barn. 

Benytt alltid blykrave eller skjerm for beskyttelse av glandula thyreoidea.  

Size 1 
1 
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Kronefraktur  

Inndeling  

 Emalje-infraksjon (sprekk i emaljen) 

 Emalje-fraktur (ukomplisert) 

 Emalje-dentinfraktur (ukomplisert) 

 Komplisert kronefraktur (pulpa blottlagt) 

Dette seminaret tar for seg behandling av emalje-dentinfraktur, som er en av de 

vanligste traumetyper i permanente tannsett. 

 

 
 

 

Undersøkelse og diagnose 

Grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse er avgjørende for riktig diagnose.  

Vurder frakturens omfang og tannens rotutviklingsgrad. Vær oppmerksom på at det i tillegg 

til kronefrakturen kan foreligge periodontalskade. Periodontalskaden er den alvorligste 

diagnosen, og angis først i diagnose-rubrikken på traume-journalen (primærdiagnose). 

 

Problemstilling 

Fraktur som strekker seg inn i dentin innebærer blottleggelse av et stort antall 

dentinkanaler.  Bakterier og bakterietoksiner kan lett trenge inn til pulpa og forårsake 

pulpainflammasjon og nekrose. 

 

Behandlingsmål 

Det overordnede mål for behandlingen er å bevare pulpavitalitet. Spesielt viktig er dette i 

rotåpne tenner for å sikre videre rotutvikling. 

  



4 
 

Avdeling for pedodonti og atferdsfag 
Institutt for klinisk odontologi, UiO 
 

Behandlingsprinsipp 

 Beskyttelse av blottlagt dentin så raskt som mulig 

 Tett restaurering  

I første omgang er det viktigste å lage en tett restaurering for å hindre at bakterier trenger 

inn mot pulpa. Estetiske hensyn må ofte komme i annen rekke. 

 

Behandlingsmuligheter 

1.  Komposittdekke (lokk) 

2.  Liming av tannfragment 

3.  Komposittoppbygning 

 

1. Komposittdekke (lokk) 

Når? 

 Hvis tannen også er slått løs eller ut av stilling (subluksasjon, luksasjon) og det er 

behov for fiksering 

 Større traumer hvor mange tenner er involvert 

 Pasienten er svært medtatt 

 Tiden tillater kun enkel førstehjelp 

 

Hvordan? 

 Pulpanært dentin dekkes med kalsiumhydroksidsement (f.eks. Life eller Dycal) 

 Frakturflatens emalje samt litt av tilgrensende emalje rundt tannen etses med 

fosforsyre, spyles, lufttørkes 

 Selvetsende primer påføres, deretter adhesiv som lysherdes 

 Tyntflytende kompositt (flow) legges over hele frakturflaten og lysherdes 

 

 

 

 

 

 

 

     Dyp emalje-dentinfraktur før behandling   Kalsiumhydroksidsement og komposittlokk  

  



5 

 

  Avdeling for pedodonti og atferdsfag 
  Institutt for klinisk odontologi, UiO 

 

2. Liming av tannfragment 

Når? 

 Tannfragmentet har en viss størrelse og passer godt på tannen 

 Ingen periodontalskade som nødvendiggjør fiksering 

 God tørrlegging er mulig (frakturflaten er supragingivalt)  

 

  
 

Hvordan? 

 Kofferdam settes på  

 På unge pasienter med korte kliniske kroner må ofte tanntråd benyttes i stedet for 

klammere  

 Overflateanestesi applisert på gingiva gjør behandlingen mindre smertefull 

  

 Frakturflatens emalje, både på tann og tannfragment, etses med fosforsyre. 

Selvetsende primer og adhesiv påføres begge frakturflater, men ikke lysherd 

adhesiven, da vil fragmentet ikke komme helt på plass 

 Tyntflytende kompositt benyttes til påliming av fragmentet. Både lysherdende og 

dualherdende resinsement kan brukes 

 Puss til slutt med finkornede diamanter og Sof-Lex-skiver 
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 Ved dyp emalje-dentinfraktur bør pulpanært dentin dekkes med en kalsiumhyroksid-

sement før påliming. Tannfragmentet må da uthules tilsvarende for å kunne føres 

riktig på plass 

 

For å øke styrken er forskjellige metoder for påliming av tannfragment utprøvet og 

beskrevet i litteraturen. Disse metodene innebærer preparering i emalje/dentin, før eller 

etter påliming av tannfragmentet. Resultat fra undersøkelsene er ikke entydige. 

Ved enkel påliming uten preparering er det lettere å få fragmentet riktig plassert, og man 

unngår unødig fjernelse av tannsubstans. Med tanke på at enhver restaurering må gjøres om 

flere ganger i løpet av livet, er det en fordel at minst mulig tannsubstans fjernes på unge 

pasienter. 

 

Under transport til tannlege etter at traumet er skjedd, bør tannbiten oppbevares i vann. 

Dersom fragmentet er uttørret, kan det legges i vann i ca. 30 minutter før påliming. 

 

 

3. Komposittoppbygning 

Når?  

 Ingen periodontalskade som nødvendiggjør fiksering 

 God tørrlegging er mulig 

 Tidligere pålimt tannfragment er falt av 

 

Hvordan? 

 Kalsiumhydroksidsement på pulpanært dentin 

 Lett kantskjæring av emaljen rundt hele tannen (ca. 2mm). Dette gir både bedre 

retensjon og estetikk 

 Tilklipping av Odus-Pella-krone. Ved større oppbygginger må det lages 2-3 hull incisalt 

i kroneformen for evakuering av luft 
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 Fargeuttak gjøres før tørrlegging  

 Påsetting av kofferdam  

 Syreetsing av emaljen, påføring av selvetsende primer og adhesiv som lysherdes  

 Kroneformen fylles med kompositt og føres opp i riktig posisjon.  

Ved store oppbygninger kan det være nødvendig å legge kompositt direkte på tannen 

først og lysherde trinnvis. Til slutt føres kroneformen med kompositt utenpå. 

Grundig lysherding labialt og palatinalt 

 Puss med finkornede diamanter og Sof-Lex-skiver. Kompositt må kun dekke etset 

emalje. For optimal estetikk lages furer og mameloner som på kontralateralen  

 Kontroller til slutt okklusjon og artikulasjon 

   
     Røntgenbildet viser utgangspunktet   Komposittoppbygning på 11 og 21 

 

Metoden beskrevet ovenfor er rask og godt egnet for behandling av frakturerte tenner hos 

barn og unge. En annen mulighet er å bygge opp tannen lagvis med forskjellige farger og 

med et avtrykk som palatinal matrise.
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Misfarging av traumatiserte tenner  

 

Ved kontroll av traumatiserte tenner (både primære og permanente tenner) er tannkronens 

farge én av flere faktorer som vurderes for å bedømme pulpas tilstand. 

Fargeforandringer oppdages først palatinalt i kronens gingivale tredjedel. Ved klinisk 

undersøkelse holdes derfor speilet palatinalt, samtidig som lyset rettes mot bukkalflaten for 

å få gjennomlysning av tannkronen. 

Det er viktig å registrere det første tegn på fargeforandring, samt å registrere når 

fargeforandringen inntrer i forhold til skadetidspunktet. 

 

Misfarging etter tannskade deles inn i to hovedtyper; tidlig misfarging og sen misfarging.  

 

 

1. Tidlig misfarging (blødningsmisfarging) 

 

En rødlig misfarging kan ses få dager etter traumet 

og indikerer intrapulpal blødning. 

 

 

 

Denne tidlige fargeforandringen ses spesielt etter traumetypene konkusjon og subluksasjon. 

En teori er at de tynnveggede venene ved foramen apikale lett skades, mens blod fortsatt 

pumpes inn gjennom uskadde arterier. Opphopning av blodfargestoff i pulpakavum, og 

etterhvert i dentinkanalene, gir tannkronen et rosa skjær.  

 

I løpet av de neste par ukene vil blodfargestoffet 

brytes ned. Tannen vil gradvis få en grårosa tone. 

 

 

 

Hvis pulpavevet overlever skaden, kan fargestoffet resorberes og tannen gradvis få tilbake 

sin normale farge Muligheten er størst i en rotåpen tann, men er også til stede etter 

avsluttet rotutvikling.   
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2. Sen misfarging 

Sen misfarging kan deles i to undergrupper; gulaktig misfarging og grå misfarging. 

 

 

Gulaktig fargeforandring som kommer til syne 

flere måneder etter skaden tyder på vital pulpa og 

obliterering av pulpakanalen.  
Dette er en permanent fargeforandring. Varierende 

nyanser av gult kan forekomme, men som regel er det 

lite estetisk skjemmende.  

 

 

 

 

Grå misfarging som kommer til syne noen måneder 

etter traumet er som regel et tegn på nekrose. Det 

samme gjelder tiltagende grålig farge etter 

blødningsmisfarging 

 

 

 

 

Selv om grålig misfarging ofte kan være tegn på pulpanekrose må det ikke settes likhetstegn 

mellom en grålig misfarget tann og pulpanekrose.  

I permanente tannsett må misfargingen sammenholdes med reaksjon på sensibilitetstest og 

røntgenologiske funn. Apikal periodontitt, ekstern infeksjonsrelatert resorpsjon eller stanset 

rotutvikling er sikre tegn på nekrose.  

I primære tannsett sammenholdes fargen med røntgenfunn. Dersom grålig misfarging er 

eneste funn kontrolleres tannen klinisk og røntgenologisk hver tredje måned inntil 

situasjonen er avklart, endelig diagnose er fastsatt eller tannen felt.  

Det kan være vanskelig å stille sikker diagnose på grunn av overlapping fra permanente 

anlegg på røntgenbilde. Forsøk derfor å friprojisere rotspiss på primær tann.  

Oppdages apikal periodontitt foretas ekstraksjon av primær tann så snart som mulig.  
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Intern bleking  
 

Traumatiserte permanente incisiver blir noen ganger misfarget og kan ha behov for bleking 

etter rotfylling. Intern bleking er alltid førstevalg og gir ofte vellykket resultat.  

 

Prinsippet er at blekepasta legges i pulpakavum og får virke over tid; ”walking bleach” 

teknikk.  

Som blekemiddel benyttes natriumperborat (NaBO3) og vann.  

Blekingen skjer gjennom en oksidasjon 

NaBO3 + H2O > NaBO2 + H2O2 > H2O + O- 

 

Fra et depot i kavum diffunderer H2O2 ut gjennom dentintubuli. H2O2 er lite stabilt, og det 

skjer en frigjøring av O- - ioner som oksiderer de fargede substanser i dentinkanalene. 

Derved oppnås en lysere tannfarge.  

 

Tann 11 er misfarget etter traume 

     

Før bleking         Etter vellykket bleking  Etter bleking og omgjøring 
av kompositt 

 

Ved at H2O2 diffunderer ut gjennom dentintubuli, er det en viss fare for penetrasjon til 

rotoverflaten der dentin ikke er dekket av emalje eller sement. Omlag 10 % av tennene har 

et udekket område cervicalt. Ved periodontalskader kan det også ha oppstått defekter i 

sement.  

Ekstern cervical rotresorpsjon er rapportert etter bruk av 30 % H2O2 kombinert med varme. 

Mekanismen bak blekeindusert resorpsjon er imidlertid usikker.  

Tilsvarende resorpsjoner er ikke rapportert etter bruk av kombinasjonen vann og NaBO3.  

I disse studiene har det imidlertid vært en sementbarriere over rotfyllingen (se bilde neste 

side). Dette anbefales for å hindre diffusjon av H2O2 ut i cervikalområdet. Om det er 

sementbarrieren eller den lave konsentrasjonen av H2O2 som er årsak til fraværet av 

resorpsjon er ikke dokumentert.  
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Blekeprosedyre 

 Før bleking må rotfylling og eventuelle restaureringer av kronen være tette. Utett 

rotfylling/restaurering revideres før bleking 

 Alt fyllingsmateriale i pulpakavum fjernes. Misfarget dentin fjernes ikke.  

Rotfyllingsmassen fjernes til 1-2 mm under gingivalranden. Skyll med vann og 

tørrlegg  

 En 1-2 mm tykk sementbarriere 

av IRM plasseres over rotfyllingen 

for å dekke cervikale dentintubuli 

(se figur)   

 Kavum etses i 5 sek. med 37 % 

fosforsyre for å åpne 

dentinkanalene  

 Skyll og tørrlegg 

 En pasta av NaBO3 og vann legges 

i kavum (NaBO3-granula må knuses). Fuktighet trekkes ut med 

bomullspellets/papirpoints  

 Til toppfylling benyttes IRM 

 Vanlig blekeperiode er ca 14 dager, men vurderes i det enkelte tilfelle avhengig av 

misfargingen. Pasienten bes melde seg hvis tannen skulle få for lys farge 

 Hvis det ikke er oppnådd et tilfredsstillende resultat etter 3-4 blekeperioder, vinner 

man lite på å fortsette. Hvis misfargingen er lokalisert til den gingivale del av tannen, 

legges kun blekemiddel svarende til dette området 

 Etter avsluttet blekeperiode rengjøres kavum. Lys glassionomer legges lengst 

cervikalt for lettere å kunne skjelne mellom tann og fyllingsmateriale ved behov for 

rebleking. Kavum fylles opp med en lys kompositt  
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Prognose 

En dansk studie fra 1988 (Holmstrup et al) viser godt resultat etter intern bleking med NaBO3 

og vann 

 Av totalt 95 tenner som hadde blågrå til blåsvart misfarging viste 90 % godt eller 

akseptabelt resultat umiddelbart etter behandling 

 Ved 3 års-kontrollen viste 80 % av de vellykket blekede tennene fortsatt godt resultat  

 Forbigående smerte ble registrert i 3 tenner, men ingen eksterne resorpsjoner ble 

rapportert 

 
 
Holmstrup G, Palm AM, Lambjerg-Hansen H. Bleaching of discoloured root-filled teeth Endod Dent Traumatol 
1988;4:197-201 
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Erosjon: (latin: ērōsus, "gnage"). Patologisk oppløsning av tannsubstans 

som skyldes kjemisk påvirkning (syre) som ikke stammer fra bakterier. 

 
Abrasjon: (latin: abrasio, ”skrape av”). Slitasje av tannvev pga. mekanisk påvirkning fra 

fremmed objekt. Kan eksempelvis skyldes tannbørste og slipemiddel i tannkrem. 

Attrisjon: (latin: attrĩtus, "gni mot"). Slitasje fra tennene når de gnisser mot hverandre. 

 

Multifaktoriell teori for utvikling av erosjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANNSLITASJE

ABRASJON ATTRISJON EROSJON

EROSJON

INDIVIDUELLE 
FAKTORER

TID

ETIOLOGISKE 
FAKTORER

TANN

Kjemisk 
Biologisk 

Atferd 

Pellikel 

tykkelse/kvalitet 

Sykdom, 

medisiner Saliva  

mengde/kvalitet 
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Ved erosjon som er en kjemisk prosess uten påvirkning av bakterier, skjer det en gradvis 

oppløsning av emaljen som derved blir mindre motstandsdyktig mot abrasjon og attrisjon. 

Det kliniske resultatet som vi observerer på den enkelte tann, kan derfor ofte være resultat 

av både kjemisk og mekanisk påvirkning og ses hyppig på primære tenner. 

Plakk og pellikel virker som en diffusjonsbarriere for sure væsker og vil beskytte mot 

syreangrepet. Det er mest erosjoner der pellikelen er tynnest. Pellikelens tykkelse varierer 

på ulike tannflater i munnen. Den er tynnest palatinalt i overkjevens front og tykkest på 

underkjevens lingualflater. De som danner mye og tykk pellikel er mest motstandsdyktige 

mot erosjon. Salivas kvalitet og mengde er også av betydning for utviklingen av en 

erosjon. Det er vist at ureainnholdet i saliva er ulikt for individer med mye og lite 

erosjoner (Johansson 2002). Mye forskning gjenstår for å kaste lys over faktorer som 

predisponerer for erosjoner. 

Forekomst  

Prevalensstudier viser stor variasjon noe som indikerer at det er vanskelig å finne en 

omforent «tannslitasje indeks» som mål på dental erosjon. Den store variasjonen kan 

skyldes forskjeller i populasjonen som er undersøkt, men også ulikt konsum av sure 

fødeemner eller ulik mottakelighet/individuelle faktorer. En oversiktsartikkel over global 

prevalens viser grovt regnet en gjennomsnittsforekomst i primære tenner på 30% til 50% 

og i det permanente tannsett mellom 20% og 45% (Schlueter og Luka 2018). En norsk 

undersøkelse av 5-åringer viste høy forekomst av erosivt tannslit der 79% hadde minst en 

affisert tann og der tanngnissing økte risikoen (Tvilde et al. 2020). 

Forekomsten er avhengig av alder. En systematisk oversikt viste at forekomsten av 

tannslit/erosjon til dentin i primære tenner øker lineært med alder. Denne klare 

sammenhengen ser man ikke i det permanente tannsett (Kreulen et al 2010).  

Primære tenner er mer utsatt for alvorlige konsekvenser av dental erosjon enn 

permanente. Dette skyldes at dentineksponering skjer raskere pga tynnere emalje som er 

mindre mineralisert. I Sverige hadde 13 % av 5-6 åringer eksponert dentin på 

molarer/incisiver (Hasselkvist et al 2010), mens en engelsk studie viste at 40 % av 5-

åringene hadde tegn på erosjon, 20 % med eksponert dentin eller pulpa (Harding et al 

2003), eksempel vist i Fig. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Klinisk bilde som viser tydelig dental erosjon hos 4,5 år gammel gutt med nær 

pulpaeksponering palatinalt på overkjevens primære incisiver.  
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Prevalenstallene varier også når det gjelder ungdom. På Island hadde 16 % av 12-

åringene erosjoner og 30 % av 15-åringene (Arnadottir et al. 2010). I Nederland var tallet 

32 % blant 12-åringer med en økning til 43 % etter 1,5 år – 3 % med eksponert dentin (El 

Aidi et al 2008). Hos engelske 12-åringer ble det funnet erosjoner hos 56 % som økte til 

65 % i 14-års alder, 9 % med eksponert dentin (Dugmore & Rock 2004).  

Fig 2 viser et eksempel på erosjonsskade i et blandingstannsett hos en 12-åring. 

I Norge har 18- åringer vært undersøkt i Oslo og Rogaland, med hhv 38 % og 59 % 

forekomst (Mulic et al. 2013, Søvik et al 2014), mens en studie på svenske 20-åringer 

viste at 75 % hadde tegn på erosjonsskader, de fleste milde, og bare 2 % med svært 

alvorlig erosjonsskade (>1/3 blottlagt dentin) (Isaksson et al. 2013).  

Flere undersøkelser har vist en sammenheng mellom karies og dentale erosjoner 

(Dugmore & Rock 2004, Mulic et al. 2013, Isaksson et al. 2013). På samme måte som 

ved karies, er det noen som har vist at erosjoner forekommer hyppigere i grupper med 

dårligere sosioøkonomiske forhold, kronisk sykdom og overvekt. Det er også vist 

overhyppighet av erosjoner blant gutter, men ikke alle studier viser en slik forskjell.  

Det er vanskelig å sammenlikne resultatene fra ulike undersøkelser fordi kriteriene for 

registrering av erosjoner varierer, men alle viser at forekomsten er høy. Norske tannleger 

mener også at det er en økning (Mulic et al 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostikk og klini 

 

  

 

 

Fig. 2. 

Kliniske bilder av en 12-åring. 

Permanente sentraler i 

overkjeven viser tydelig 

emaljeerosjon både bukkalt og 

palatinalt med avflating av 

konturer, tynn og 

gjennomskinnelig incisalkant 

med korte kliniske kroner. 

Erosjon med dentineksponering 

på primære molarer.  

Cuppings (piler) på 

mesiobukkale cusper på 6’ere i 

underkjeven og avrunding av 

cusper. 
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Diagnostikk og kliniske manifestasjoner 

Vi benytter gradering fra 1-5 (VEDE-indeks), Grad 1-2: erosjon i emalje,  

Grad 3-5: erosjon i dentin. 

Klinisk diagnose stilles på grunnlag av anamnestiske opplysninger, medikamenter, 

kosthold, livsstil og arbeidsrelatert informasjon sammen med de kliniske funn.  

Første tegn på erosjon: emaljen mister sin opprinnelige overflatestruktur (perikymatiene). 

Et tidlig tegn på erosjon er at emaljeoverflaten blir glatt, og en stanset erosjonsprosess gir 

oftere en blankere overflate (Fig 3a) enn en aktiv, som ofte gir et matt og fløyelsaktig 

preg (Fig. 3b). Men emaljens overflatestruktur (matt eller blank) kan ikke avgjøre med 

sikkerhet om erosjonen er aktiv eller ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Avflatning av konturer og morfologi og tydelig tap av emalje. 

 

Ettersom prosessen skrider fremover kan facialflaten få konkaviteter med tydelig 

emaljeavgrensning og/eller oppfliset incisalkant som frakturerer (Fig 4ab). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4a viser en 14 år gammel gutt som hadde stort forbruk av Cola (2 l pr dag). Han 

hadde også vært plaget av refluks pga. medisinering som følge av Crohn sykdom. 

 

 

  

 

Fig. 3a Fig. 3b 

Fig. 4b 

 

Fig. 4a 
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Palatinalt sees ofte en skulder av intakt emalje som står igjen gingivalt, mens dentinet er 

eksponert i mer eller mindre grad (Fig 5a&b). Dette kan skyldes at plakk i dette området 

virker som diffusjonshindring for syre. Gingivalvæske som er svakt alkalisk, kan også 

bidra til dette.  

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Dentineksponering med tydelig og emaljeavgrensning/emaljekant med ulik grad av 

denitineksponering.   

 

Okklusalt skjer liknende endringer. Først avglatting av konturer og så avrundede kusper. 

Her kan det videre oppstå fordypninger (”cuppings”) med dentinet eksponert (Fig 6a). 

Videre progresjon fører til mer blottlagt dentin, og i alvorlige tilfeller kan hele 

tannmorfologien forsvinne.  

Cuppings forekommer hyppigt på mesio-buccale kusp på underkjevens 1. molar (se tidl. 

nevnte studier). Disse kan smelte sammen og gi mer generell dentineksponering (Fig 6 

b,c).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6a-c. Cuppings på 1. molar som over tid har utviklet seg til en mer generell okklusal 

dentineksponering. 

 

Hypersensibilitet kan bli et problem når dentinet er involvert. Det er rapportert at 50 % 

kan ha slike symptomer. Men det ser ut til å være avhengig av hvor raskt 

erosjonsprosessen utvikler seg. Langsom utvikling kan gi tid til dannelse av reaktivt 

dentin mot pulpa. Karakteristisk er også at fyllingene prominerer når tannsubstansen 

rundt forsvinner.  

 

  

   

 

 

  

Fig. 6a Fig. 6c 

Fig. 5a Fig. 5b 

Fig. 6b 
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Etiologi 

1. Eksogene/eksterne årsaker – kjemiske  

Mat og drikke 

Til de ytre årsaksfaktorer regnes syre som når munnen utenfra. Mange faktorer må tas i 

betraktning når det erosive potensialet i kosten skal vurderes. Mat og drikke med lav pH 

og høy bufferkapasitet har betydning for utvikling av erosjoner, se Fig 7.  

Faktorer av betydning: 

 pH og bufferkapasiteten til produktet 

 Type syre og mengde 

 Adhesjon av produktet til tannoverflaten 

 Produktets evne til å binde kalsium (kelerende egenskap) 

 Kalsium-konsentrasjon 

 Fosfat-konsentrasjon 

 Fluor-konsentrasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø:    

 Arbeidere som utsettes for 

syredamp eller proteolytiske 

enzymer. 

 Svømmere kan få erosjoner 

fordi hydrogenklorid gass dannes i 

vannoverflaten ved klorering av 

bassengvannet. 

 Vinsmakere er vist å ha mer 

erosjoner enn matchede kontroller 

(Mulic et al 2011). 

 

 

Figur 7.  

Oversikt over noen drikkers pH og 

mengde lut som skal til for å 

titrere/nøytralisere en viss mengde av 

drikken til pH 5,5.  

∆ SMH er et uttrykk for emaljens 

mikrohardhet (oppbløting) etter 20 

minutters påvirkning. Rødmerkingen 

markerer noen spesielt «ugunstige 

drikker» med tanke på erosjoner. 
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Biologiske faktorer 

 

 Saliva: sekresjonshastighet, sammensetning, bufferkapasitet, 

stimuleringsevne 

 Pellikel: tykkelse, sammensetning, diffusjonsegenskaper 

 Dental anatomi og okklusjon 

 Anatomi av bløtvev og dets relasjon til tennene 

 Fysiologisk bløtvevsbevegelser 

 

Syre kan akkumuleres mellom papillene på tungen og gi erosjoner på tannflatene som 

tungen berører. I tillegg er pelliklen tynnest palatinalt i overkjevens front. Dette kan 

forklare hvorfor palatinalflaten på overkjeve-incisivene ofte er rammet og at 

incisalkanten er avrundet/kortere mot det mesiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Bildene viser en 16 år gammel jente som i tillegg til stort forbruk av sure 

drikker, presset tungen mot overkjevesentralene. Tynn pellikel og bløtvevsbevegelser 

forverrer tilstanden.  

 

 

 

Atferdsfaktorer 

 Spise- og drikkevaner 

 Livsstil  

 sunn livsstil med høyt inntak av frukt, grønnsaker og trening. Trening gir 

væsketap, dehydrering og nedsatt spyttsekresjon og oftere gastro-

øsofageal reflux.  

 Økt konsum av sur mat og drikke  

 Munnhygiene 

 

 

2. Endogene/ interne årsaker 

Til de indre faktorer som kan forårsake erosive skader, regnes alle de ulike sykdommer, 

vaner og/eller uvaner som medfører at et surt mageinnhold når munnhulen og tennene. 

 

 

  

Fig 8a  Fig 8b  
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Tilstander som gir økt risiko: 

 Spiseforstyrrelser, spesielt hyppig oppkast (bulimia nervosa) - magesyre har en 

pH på 0,8-2,0 

Anoreksipasienter kan også ha erosjonsskade, men da skyldes det som regel 

nedsatt spyttsekresjon og inntak av sure fødeemner 

 Gastroøsofageal reflukssykdom (vanlige forkortelser er GOR, GERD eller 

GORD) der magesyre ufrivillig presses gjennom spiserøret og videre til 

munnhulen, noe som gir sure oppstøt.\  

24-timers pH-måling med med nasal sonde ned til nedre del av øsofagus er 

standardmetoden for påvisning av gastroøsofagal refluks. Refluks defineres som 

pH<4 i nedre del av øsofagus. Undersøkelsen gjøres av indremedisiner etter 

henvisning fra fastlege. Som tannleger kan vi anmode fastlegen om at slik 

undersøkelse foretas i tilfeller hvor vi mener at dette er riktig 

 Medisiner som påvirker salivasekresjonen 

 Individuelle variasjoner som indikerer økt mottakelighet hos enkelte personer 

Diagnostikk - huskeliste: 

 Intraoral undersøkelse med gradering og lokalisasjon av erosjoner 

 Tannanamnese 

 Medisinsk anamnese 

 Risikovurdering 

o spise- og drikkevaner, hyppighet og mengde av inntak 

 kostanamnese (kostskjema for 4-5 dager – inkludere en helg) 

o salivasekresjon  

o gastroøsofageal reflux 

o spiseforstyrrelse 

 Intervjue om skole/arbeid og livsstil 

 Studiemodeller 

 Kliniske foto 

 Vurder kontakt med pasientens lege 

 

Forebygging 

Det er vanskelig å forutse hvem som kommer til å bli utsatt for erosjonsskade. Tidlig 

diagnostikk er derfor viktig. Kjenner en årsaken, er det lettere å sette inn 

forebyggende tiltak slik at utviklingen avtar eller stopper.  

 God informasjon generelt om både etiologi og forebygging hjelper pasienten  

 Dersom pasienten innser problemet, vil han/hun lettere bli med på de 

endringer som kan være nødvendig 

 Foreldre er viktige når det gjelder svært unge pasienter  

 Ungdommer bør ikke ha foreldre til stede for å avdekke 

vaner/uvaner/spiseforstyrrelser  

Råd: 

 Reduser antall inntak av mat og drikke som har erosivt potensiale 

 Begrens erosiv kost til hovedmåltidene. Langvarig og gjentatt eksponering for 

erosiv kost bør unngås - informer om alternativ kost 

 Avslutt måltidene med nøytral mat (ost eller melk) istedenfor sur mat 
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 Sure drikker bør konsumeres raskt, ikke små slurker over lang tid og ikke skyll 

væsken rundt i munnen  

 Sure drikker (sportsdrikker og leskedrikker) nøytraliseres lettere ved inntak 

sammen med annen kost enn hvis de inntas alene 

 Evt. skyll med vann etter inntak av sure produkter og ikke puss tennene rett etter 

inntak av syreholdige produkter 

 Bruk fluor 

 Myk tannbørste 

 Tannkrem med lite slipemiddel 

 

Behandling 

Observasjon og ikke-restorativ behandling: 

 Ved begrensede tap av tannsubstans uten dentineksponering:  

o informasjon og instruksjon  

 Ved lite tap av tannsubstans, men hypersensible tenner:  

o lokal applikasjon med fluor (eks F-lakk og daglig bruk av F-tabletter), 

desensibiliserende tannkrem og/eller dentinadhesiv  

 Myk bittskinne kan anvendes på litt eldre barn (spesielt ved tegn til bruksisme) 

Restorativ behandling: 

Aktuelt for pasienter med større erosjonsskader  

 Kompositt er førstevalg til unge og yngre voksne 

 Keramiske fasetter eller kroner brukes ved uttalte erosjonsproblemer, men er 

sjelden nødvendig for unge pasienter.  

Oppsummering: Forebygging og behandling av dentale erosjoner 

 Erosjoner/tannslit i det primære tannsett kan bl.a. være en indikasjon på ugunstige 

vaner. Det er derfor viktig med oppfølging av de permanente tenner (Fig. 2) 

 Bedøm om pasient/foreldre ser på tilstanden som et problem eller ikke. Hvis de 

ikke synes erosjonene er et problem, er det vanskelig å nå frem med endring av 

vaner 

 Informasjon og instruksjon til pasienten om årsaker og forebygging av erosjon. 

Prøv å la den enkelte selv foreslå hva han/hun kan tenke seg å gjøre ut fra 

foreslåtte alternativer  

 Instruksjon i munnhygiene og fluorbruk 

 Oppfølging: Vurder progresjonen av erosjonene – årlige studiemodeller og 

kliniske bilder  

 Restaurer skadde tenner ved symptomer eller uttalt progresjon med risiko for 

pulpakomplikasjon, fraktur av tannsubstans, bittsenkning, funksjonsforstyrrelser 

eller ved estetiske behov. Eksponert dentin er et tegn på at restaurering er 

nødvendig 

 

Anbefalt litteratur:  

Mulic A et al. Dentale erosjoner - forekomst, registrering, årsaker, genetikk og prinsipper 

for behandling. Nor Tannlegeforen Tid 2019;129:452-64 
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