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K O M M E N T A R  O G  D E B A T T

NIOM og tannbleking med lys

Tidende nr. 10 var det presentert en 
fagartikkel av NIOMs forskere om 
tannbleking med lys. Denne infor-

masjonen ble også presentert i Dagbla-
dets nettutgave 31.08, noe som jeg ble 
gjort oppmerksom på av en ny pasient. 
Basert på nettavisen vurderte pasienten 
å avbestille sin time til undersøkelse og 
eventuell bleking. Jeg mottok Tidende 
i posten 05.09, nesten en uke etter at 
deler av fagartikkelen var presentert til 
folket i Dagbladet.*

Jeg er meget bekymret for den gene-
relle utviklingen når det gjelder dårlig 
eller negativ omtale av kosmetisk 
odontologi generelt blant folket og spe-
sifikt blant kollegaer. Spesielt i de tilfel-
ler der informasjon om produktet eller 
prosedyren er manglende eller direkte 
feil. Jeg jobber på en klinikk der tann-
bleking er blitt utført i 15 år, og alle 
typer blekemetoder er blitt utforsket. 
I denne tiden har det ikke forekommet 
ett eneste tilfelle av pulpitt, nekrose, 
fraktur o.l. grunnet blekingen. Vi har 
over tid funnet at «chairside» bleking 
gir best resultat, da dette overlater kon-
troll av blekeprosessen til tannlegene.

NIOM er det organet vi har i Norge 
som tester odontologisk relaterte pro-
dukter. Er det NIOMs ansvar å infor-
mere folket om sine resultater på slik 
måte at det vil så mistillit til tannleger? 
Tjener vi tannleger i Norge på at NIOMs 
forskningsdata «lekkes» til befolknin-
gen gjennom media før det presenteres 
i vårt fagtidsskrift?

Odontologi er jo et felt som konti-
nuerlig endres og forbedres. Det er vik-
tig at vi holder oss faglig oppdatert, 
men viktigst av alt er at vi har et åpent 
sinn til den naturlige utviklingen og en 
positiv kollegial holdning. Det kan 
synes å være en klar divisjon blant de 
5201 tannlegene registrert i NTF: 1. de 
tradisjonelle/«gammeldagse» tannleger 
som er skeptiske eller som gir negativ 
omtale til alt som heter kosmetisk 
odontologi; og 2. moderne/«kosmetisk 
orienterte» tannleger. Dette er en grov 
inndeling av de forskjellige «skolene» 
som ser ut til å eksistere i vår virksom-
het i dag, med tanke på bleking. Jeg 
hører stadig at norsk odontologisk 
praksis sammenlignes med den este-
tiske utviklingen i USA. Er dette så gru-

somt? Skal vi med vilje låse oss inne 
i et mørkt rom og forhindre den natur-
lige utviklingen som folket ønsker, uten 
at vi i det minste har forsket på områ-
det? Hvem er det som tjener på uttalel-
ser som er basert på mistanke, uviten-
het, eller mistillit? Det er i alle fall ikke 
tannlegene som en samlet gruppe. Det 
er mer enn nok negativ omtale rundt 
vår yrkesgruppe i media slik at vi burde 
kunne tillate oss å være litt mer taktiske 
når det gjelder slike kunngjøringer og 
måten vi presenterer hverandre for 
omverdenen.

Hege Shanor
Adresse: postboks 758, 4004 Stavanger

*Tidende ligger i fulltekst og kan leses 
på Internett fra og med kl. 0000 publi-
seringsdagen. Ingen informasjon gis til 
andre medier før den tid. NTFs med-
lemmer og abonnentene mottar tids-
skriftet noen dager senere, avhengig av 
postgangen. Tidspunktet for neste 
utgivelse er også oppgitt på nettet. 
Red.anm.

Tannbleking – NIOMs ansvar

IOM er en allmennyttig organi-
sasjon underlagt Nordisk 
Ministerråd. Instituttet skal 

påse at dentale biomaterialer og meto-
der som anvendes i Norden, er formåls-
tjenlige og sikre for pasient og tannhel-
sepersonell. Dette gjøres gjennom fors-
kning, materialprøving og ved å spre 
forskningsbasert informasjon til helse-
myndigheter, tannhelsepersonell og all-
mennheten. Når NIOM finner at 
behandlinger ikke virker som tiltenkt, 
er det vårt ansvar å informere om dette. 
Forskningsprosjektet som lå til grunn 
for artikkelen «Tannbleking med lys – 

science or fiction?» var et oppdrag fra 
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) og 
Kunskapscenter för Dentala Material, 
Socialstyrelsen i Sverige. I samråd med 
oppdragsgiver ble det bestemt at det 
skulle sendes ut en pressemelding sam-
tidig som nettutgaven av NTFs Tidende 
ble tilgjengelig, som var 30. august 
2006. Dette er i tråd med NIOMs policy 
om å ikke la dagspressen få tilgang til 
den aktuelle saken før dataene er pub-
lisert i fagpressen. Dagen etter ble 
artikkelen omtalt i Dagbladet.

Shanor skriver videre at tannbleking 
har blitt utført i 15 år ved den klinikken 

hun arbeider, og at alle blekemetoder 
har blitt utforsket. Vi har imidlertid ikke 
sett at disse resultatene er blitt publisert 
eller på annen måte gjort tilgjengelig 
for våre kolleger. Mangelen på forsk-
ning om bivirkninger ved bleking er 
bakgrunnen for at vi har startet en fel-
les nordisk undersøkelse om forekomst 
av bivirkninger ved ulike former for 
tannbleking.

Ellen Bruzell
Jon E. Dahl
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