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A K T U E L T  F A G

Bivirkninger ved tannbleking

De første funnene fra en prospektiv undersøkelse 
om tannbleking i regi av Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer (NIOM) viser at cirka 50 
prosent av pasientene får bivirkninger av behand-
lingen.

tudien, som avsluttes i disse 
dager, er et samarbeidsprosjekt 
mellom NIOM, Det odontolo-

giske fakultet i Oslo, Det sundhedsvi-
denskabelige fakultet i København og 
Institutionen för odontologi i Göte-
borg. Man har fulgt 171 personer gjen-
nom en tannblekingsprosedyre og en 
oppfølgingsperiode på 9–10 måneder.

Behandlingen ble utført under 
ansvar av tannlege, enten hjemmeba-
sert med skinner (143 personer) eller 
i klinikk (28 personer) med eller uten 
samtidig bruk av blekelampe. Behand-
lingsvalg ble foretatt av utøvende 
tannlege i samråd med pasientene. 
Forut for blekebehandlingen, ble sub-
jektive plager og objektive funn som 
opplevelse av ising og tannpine og 
forekomst av gingivitt registrert. 
Pasientene fikk oppfølging cirka en 
uke etter hjemmebasert bleking og der-
etter cirka ni måneder senere. Ved kli-
nikkbleking ble bivirkninger registrert 
umiddelbart etter behandling, etter 
cirka 10 dager og til slutt etter cirka 10 
måneder. Pasienter og tannleger ble 
spurt om hvorvidt behandlingen måtte 
avbrytes, i tilfelle i hvor lang tid, og 
om behandlingen ble gjenopptatt.

Omtrent 50 prosent av pasientene 
som utførte bleking hjemme, rappor-
terte om lokale bivirkninger slik som 
ising i tenner og gingival irritasjon. 
Umiddelbart etter klinikkbleking rap-
porterte 32 prosent av pasientene om 
tilsvarende symptomer, og bivirk-
ningsfrekvensen steg til 50 prosent 14 
dager senere. Resultatene er kontrollert 
for det antall pasienter som opplyste 
om ising i tenner og gingivitt før 

behandlingen. Ukorrigert er bivirk-
ningstallene 60 prosent og 70 prosent 
for henholdsvis hjemmebleking og kli-
nikkbleking.

Graden av opplevelse av bivirknin-
ger varierte fra milde, raskt forbigå-
ende til langvarige symptomer opptil 
9–10 måneder. Tre prosent av pasien-
tene som gjennomgikk hjemmebleking 
hadde vedvarende ising ved 9–10-
månedersoppfølgingen, mens den til-
svarende prosentandelen var syv pro-
sent for pasientene med klinikkble-
king.

Av de pasientene med hjemmeble-
king og som erfarte bivirkninger, var 
det 24 prosent som avbrøt behandlin-
gen. Avbruddene skjedde etter 3–4 
dagers behandling og blekingen ble 
gjenopptatt av alle pasientene etter 
cirka 2 dager. Behandlingsavbrudd 
som følge av bivirkninger skjedde i 15 
prosent av tilfellene ved klinikkble-
king.

Litteraturen gir svært ulike opplys-
ninger om bivirkninger av tannble-
king. Når det gjelder opplevelse av 
ising i tenner, varierer tallene fra 
0–100 prosent (1), men de fleste 
undersøkelser oppgir en forekomst på 
mellom 30–80 prosent (2). I sistnevnte 
oversiktsartikkel er det største pasient-
materialet som det refereres til på 38 
personer, og ingen er fulgt lenger enn 
6 uker. Usikkerhet omkring hyppighe-
ten og alvorlighetsgraden av bivirk-

ninger var en av grunnene til at denne 
studien ble iverksatt. Prosjektet, som 
også har som mål å vurdere effektivi-
teten av blekeprosedyrer samt under-
søke bruk av verneutstyr, er støttet av 
Helsedirektoratet og koordinert av en 
arbeidsgruppe bestående av Jon E. 
Dahl (NIOM), Nina Rygh Thoresen 
(Universitetet i Oslo), Ulla Pallesen 
(Københavns Universitet), Catarina 
Wallman (Göteborgs Universitet/Uni-
versitetet i Tromsø) og undertegnede.
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