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Bak grunn og mål: Tann stil lin gen er en vik tig del av en per sons ytre 

ka rak te ris ti ka og en vik tig del av et før s te inn trykk. Det es te tis ke 

re sul ta tet er også en vik tig del av kje ve or to pe disk be hand ling. 

For må let med den ne stu di en var å  un der sø ke opp fat nin gen av 

hva som er en ak sep ta bel tann stil ling, samt å un der sø ke om det 

fore lig ger de mo gra fis ke for skjel ler i  opp fat nin gen blant ele ver 

ved vi de re gå en de sko ler på det sen tra le Øst lan det og i Hal ling dal.

Me to de: Tilsammen 150 ele ver fra Gol vidaregåande sku le (n=52), 

Ski vi de re gå en de sko le (n=50) og Ku ben vi de re gå en de sko le 

i  Oslo (n=48) del tok i  stu di en. Del ta ker ne ble pre sen tert for ti 

tann sett fra Aes thet ic Com po nent of the Index of Or tho don tic 

Treat ment Need og bedt om å gra de re dem A-D der A var et pent 

tann sett, mens D var et så lite til ta len de tann sett at kje ve or to pe-

disk be hand ling var in di sert, med grad vis min ken de es te tisk til-

freds stil lel se. Del ta ker ne skul le der et ter gra de re tann set te ne på 

nytt, men den ne gan gen som om det var de res eget tann sett. For-

skjel ler mel lom sko le ne og de to gra de rin ge ne ble un der søkt med 

Oneway Anova-test og pa ret Stu dents t-test.

Re sul tat: Det var in gen sig ni fi kant for skjell i vur de ring mel lom 

del ta ker ne ved de uli ke sko le ne når det gjaldt den før s te ge ne rel le 

vur de rin gen. Ved vur de ring av be hov for be hand ling der som 
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• Formålet med denne studien var å undersøke 
forskjeller i oppfatning av estetisk akseptable 
tannsett mellom elever i videregående skoler på det 
sentrale Østlandet sammenliknet med elever 
i Hallingdal, samt å se om oppfatningen har endret 
seg over tid.

• Det foreligger ingen stor forskjell i oppfatningen av 
akseptable tannsett mellom de nevnte grupper. Det 
foreligger minimale forskjeller i oppfatning av 
tannsett nå sammenliknet med for om lag 20 år 
siden.

• Det er en tendens til at man har lavere toleranse for 
estetisk skjemmende tannsett hos en selv enn hos 
andre, særlig blant elever i studiespesialiserende 
retning på det sentrale Østlandet.
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tann set tet had de vært ens eget, var det sig ni fi kant høy ere an del 

tann sett ved Ski vi de re gå en de sko le enn de and re vi de re gå en de 

sko ler som ble be dømt å  være i  be hov for be hand ling. Det var 

også sig ni fi kant økt be hov for be hand ling ved vur de ring av eget 

tann sett sam men lig net med den ge ne rel le vur de rin gen, for alle 

sko le ne sam let. Ved ana ly se for hver sko le se pa rat var det kun ved 

Ski vi de re gå en de sko le be ho vet for be hand ling ble vur dert å være 

sig ni fi kant økt.

Kon klu sjon: Det fore lig ger in gen stor for skjell i opp fat nin gen 

av be ho vet for kje ve or to pe disk be hand ling mel lom ele ver i vi de-

re gå en de sko ler på det sen tra le Øst lan det og i Hal ling dal. Det er 

der imot en ten dens mot at ele ver ved stu die spe sia li se ren de lin je 

på det sen tra le Øst lan det har la ve re to le ran se for es te tisk skjem-

men de tann sett hos seg selv, sam men lik net med and re ele ver.

Smi let og tann set tet ut gjør en vik tig del av en per sons frem to ning 
og er så le des en vik tig del av et før s te inn trykk. Hvil ke trekk ved et 
tann sett som gjør at det opp fat tes es te tisk ak sep ta belt er van ske lig 
å  be stem me, men er blant lek folk for søkt gjen nom gått ny lig (1), 
selv om en slik de fi ni sjon kan være van ske lig (2). Det er vik tig for 
tann le ger ge ne relt og kje ve or to pe der spe si elt å vite noe om hvil ke 
nor mer som gjel der i sam fun net for hva et pent tann sett er, da det 
es te tis ke re sul ta tet, i til legg til det funk sjo nel le, er en vik tig del av de 
fles te odon to lo gis ke be hand lin ger. De ge ne rel le es te tis ke nor mer og 
krav til ut se en de end res over tid, og det er in gen grunn til at det te 
ikke også skal gjel de tann sett.

Det er tid li ge re blitt ut ført stu di er som tar sik te på å kart leg ge 
be folk nin gens opp fat ning av uli ke tann sett. Sten vik og med ar bei de
re un der søk te i 1997 om det var for skjell i hva som ble opp fat tet 
som en ak sep ta bel tann stil ling og hva som krev de be hand ling (3, 
4). Re sul ta tet av stu di en var at det var stor grad av enig het mel lom 
ten årin ger, unge voks ne og for eld re når det gjaldt hva som var en 
ak sep ta bel tann stil ling, men at barn syn tes å være noe mind re kri
tis ke til hva som var et skjem men de tann sett. Det ble ikke fun net 
noen for skjell knyt tet til kjønn, bo sted el ler tid li ge re kje ve or to pe
disk be hand ling. Men selv om det la ter til å være stor enig het om 
hva som er en ak sep ta bel tann stil ling og hva som kre ver be hand
ling, så har det tid li ge re blitt vist sig ni fi kant for skjell mel lom lek
folk, tann le ger og kje ve or to pe der hva gjel der be hov for kor rek sjon 
(5, 6). Vi øns ket med den ne stu di en der for å un der sø ke be folk nin
gens opp fat ning av ak sep tab le tann sett. For må let med vår epi de
mio lo gis ke tverr snitts stu die var å un der sø ke opp fat nin gen av be ho
vet for kje ve or to pe disk be hand ling, samt un der sø ke om det var 
de mo gra fis ke for skjel ler i den ne opp fat nin gen. Med økte de mo gra
fis ke for skjel ler mel lom stor by er og mind re ur ba ne om rå der, som 
man har sett den siste ti den (7), vil stu di en kun ne fan ge opp even

tu el le for skjel ler det te med fø rer. Vi øns ket også å sam men lik ne våre 
re sul ta ter med re sul ta te ne til Sten vik og med ar bei de re for å dis ku
te re om opp fat nin gen av be ho vet for kje ve or to pe disk be hand ling 
har end ret seg i lø pet av nes ten to de ka der.

Ma te ria le og me to de
Stu di en er en epi de mio lo gisk tverr snitts un der sø kel se der vi øns ket 
å sam men lig ne opp fat ning av be hov for kje ve or to pe disk be hand
ling blant for skjel li ge be folk nings grup per. I  stu di en in klu der te vi 
ele ver i vi de re gå en de sko le (vgs) ved to sko ler i Osloom rå det og én 
sko le i Hal ling dal. Ele ve ne i Osloom rå det ble re krut tert fra Ski vgs 
og Ku ben vgs. Ku ben vgs lig ger på Økern i Oslo. Ele ve ne fra Hal
ling dal ble re krut tert ved Gol vgs.

Vi øns ket å in klu de re omlag 50 del ta ke re fra hver sko le, i al de ren 
17–20 år. Re krut te rin gen skjed de ved per son lig opp mø te på sko le
ne av en av forfatterene (GAB) et ter av ta le med rek tor el ler læ rer 
ved de re spek ti ve sko ler. Et ter at ele ve ne var blitt in for mert om stu
di en, ble det ut delt en bil de sam ling med ti tann sett (fi gur 1), samt et 
spør re skje ma (fi gur 2). Tann set tet var hen tet fra The Aes thet ic 
Com po nent of the Index of Or tho don tic Treat ment Need fra Brook 
og Shaw (8). Del ta kel se i stu di en var fri vil lig. Et ter som vi ikke sam
let inn el ler lag ret per son opp lys nin ger ut over al der og kjønn, ble 
det i sam råd med Re gio nal etisk ko mi té vur dert dithen at god kjen
nel se der fra ikke var nød ven dig.

I spør re skje ma et ble del ta ker ne bedt om å be sva re spørs mål om 
al der, kjønn, sko le og stu die ret ning. De måt te også opp gi om de 
tid li ge re har un der gått kje ve or to pe disk be hand ling, om de var for
nøyd med re sul ta tet og om hvor dan de had de opp levd å  gå med 
re gu le ring (fi gur 2). De vur der te så le des bil de ne av tann set te ne. De 
kun ne gra de re tann set te ne i fire fra AD, fra om tann set tet var vel
dig fint til om det var nød ven dig med tann re gu le ring, se fi gur 1. 
Der et ter skul le de vur de re bil de ne på nytt, men den ne gan gen som 
om bil de ne re pre sen ter te de res egne tann sett.

Sta tis tis ke me to der
For skjell i kon ti nu er li ge va riab ler mel lom de tre sko le ne ble ut reg
net med Oneway Anova. Pver di er ble ut reg net med Tukey HSD
test. For ka te go ris ke va riab ler, ble kjikva drat tes ten brukt. For å un
der sø ke for skjell i  opp fat ning av be hov for kje ve or to pe disk 
be hand ling, be reg net vi an del bil der som hver del ta ker men te krev
de be hand ling, det vil si an del bil der gra dert til D (så lite til ta len de 
at det kre ver kje ve or to pe disk be hand ling). For å øke sta tis tisk pre
si sjon, ble da ta ene trans for mert ved hjelp av logitfunk sjon. Det te 
for å  få til nær met nor mal for del te data. For å  un der sø ke for skjell 
i ge ne rell be døm mel se av bil de ne og vur de ring av be ho vet for be
hand ling der som det had de vært ens eget tann sett, bruk te vi en to
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Figur 1. Bildene fra The Aesthetic Component of the Index of Orthodontic Treatment Need fra Brook og Shaw (1).
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si dig, pa ret Stu dents ttest og sam men lik net logitver di ene for de to 
vur de rin ge ne. Sig ni fi kans ni vå var i alle tes te ne satt til α ≤0.05. De 
sta tis tis ke be reg nin ge ne ble ut ført ved hjelp av JMP 13, SAS In sti tu
te Inc. (Cary, NC, USA).

Re sul ta ter
Gjen nom snitts al de ren på del ta ker ne var 18,2 år (stan dard av vik 
(SD) 0,58) (ta bell 1). Del ta ker ne ved Gol vgs var sig ni fi kant yng re 
enn del ta ker ne ved de to and re sko le ne, med gjen nom snitts al der 
17,8 år (SD 0,38), mens ele ve ne ved Ku ben vgs var eld st, gjen nom
snitts al der 18,5 år (SD 0,68). Det var gjen nom snitt lig 58,0 % jen ter 
ved sko le ne og in gen sig ni fi kant for skjell mel lom sko le ne. 44,7 % av 
del ta ker ne had de tid li ge re hatt kje ve or to pe disk be hand ling, også 
her uten sig ni fi kant for skjell mel lom sko le ne. Av de som had de hatt 
kje ve or to pe disk be hand ling tid li ge re, var 82,5 % for nøyd med re
sul ta tet og ho ved an de len anga opp le vel sen ved å ha re gu le ring som 
nøy tral.

De fles te del ta ker ne opp lev de bil de se ri en som pro gres sivt mind
re es te tisk til freds stil len de, selv om en kel te del ta ke re men te at noen 
av de se ne re bil de ne i rek ken ikke krev de be hand ling på tross av at 
noen av de tid li ge re bil de ne gjor de det (ta bell 2 og 3). Me di an bil det 
for når det var be hov for kje ve or to pe disk be hand ling var bil de fem 
både for den ge ne rel le vur de rin gen og vur de rin gen der som bil de ne 
re pre sen ter te eget tann sett. Bil de ne ble gitt en ver di sva ren de til de
res num mer i rek ken i Aes thet ic Com po nent of the Index of Or tho
don tic Treat ment Need. Ved gjen nom snitts be reg ning av ver di er for 
før s te bil de i se ri en som ble vur dert å være be hand lings tren gen de, 

Figur 2. Figuren viser spørreundersøkelsen som deltakerne svarte på.

Tabell 1.  Karakteristika ved deltakerne. Tabellen angir gjennomsnitt (Standardavvik, SD) eller antall (%) for alle deltakerne samlet 
og inndelt etter skole.

Alle
n=150*

Kuben n=48 Ski
n=50

Gol
n=52

p- verdi****

Alder, år, gjennomsnitt (SD) 18,2 (0,58) 18,5 (0,68) 18,2 (0,42) 17,8 (0,38) <0,0001; 0,0004; 0,02
Kjønn, antall jenter (%) 87 (58,0) 24 (50,0) 28 (56,0) 35 (67,3) 0,20
Studieretning, antall studie spesialisering (%) 115 (76,7)** 16 (33,3) 47 (94,0) 52 (100,0) <0,0001
Hatt kjeveortopedisk behandling (%) 67 (44,7) 18 (37,5) 23 (46,0) 26 (50,0) 0,44
Fornøyd med resultatet, (%) 47 (82,5) 11 (64,7) 22 (95,7) 13 (81,3) 0,053
Opplevelse: belastende; nøytral; 
 fordel aktig. (%)

15 (27,8); 32
(59,3); 7

(13,0)

3 (20,0);
8 (53,3);
4 (26,7)

10(43,5);
10(43,5);

3(13,0)

2(12,5);
14(87,5); 0(0,0)

Skal ta høyere utdanning, antall, % 125 (83,9) 27 (57,4)*** 47 (94,0) 51 (98,1) <0,0001
* to deltakere fra Kuben svarte såpass lite tilfredsstillende at de er eksludert fra analysen. 
** Idrettslinje: 3 deltakere (2 %), Yrkesfaglig studieretning 32 deltakere (21,3 %).
*** 47 deltakere svarte. 
****sammenliknet Kuben mot Gol; Ski mot Gol; Ski mot Kuben.



2019  ·  129  ·  #8698

tidendetidende

var det la ve re to le ran se for es te tisk ut se en de når tann set tet ble vur
dert som de res eget sam men lik net med en ge ne rell vur de ring, hen
holds vis 4,95 (SD 1,20) og 5,23 (SD 1,02)

Det var in gen sig ni fi kant for skjell mel lom sko le ne i den ge ne rel
le vur de rin gen av tann set te ne (ta bell 4, fi gur 3). Der imot var det 
sig ni fi kant for skjell mel lom sko le ne når del ta ker ne skul le vur de re 
ut fra om tann set te ne re pre sen ter te de res eget tann sett (ta bell 4, fi
gur 4). Ele ve ne ved Ski vgs had de sig ni fi kant høy ere an del tann sett 
vur dert som be hand lings kre ven de enn ele ve ne ved Ku ben vgs, og 
det var også en trend mot økt an del be hand lings kre ven de tann sett 
sam men lik net med ele ve ne ved Gol vgs. Det var in gen sig ni fi kant 
for skjell mel lom ele ve ne ved Gol og Ku ben vgs.

Sam let for alle del ta ker ne var det også sta tis tisk sig ni fi kant økt 
an del vur dert som be hand lings kre ven de når bil de ne ble vur dert 
ut fra om de var egne tann sett, sam men lik net med den ge ne rel le 
vur de rin gen av be hand lings be hov (ta bell 5). Ver ken Gol el ler 

 Ku ben vgs vis te noen sig ni fi kant for skjell i  be hand lings be hov 
mel lom de to vur de rin ge ne, men ved Ski vgs økte an de len vur dert 
som be hand lings kre ven de der som tann set te ne ble vur dert som 
eget tann sett.

Dis ku sjon
I den ne stu di en har vi un der søkt hvor dan ele ver ved vgs vur de rer 
be ho vet for kje ve or to pe disk be hand ling når de pre sen te res for ti 
uli ke tann sett. Det er vi de re un der søkt om det fore lig ger for skjell 
i vur de rin gen mel lom vgs på det sen tra le Øst lan det og Hal ling dal, 
samt at det er un der søkt om vur de rin gen end res der som bil de ne 
med tann sett had de re pre sen tert del ta ke rens eget tann sett.

Det fore lig ger in gen for skjell i ge ne rell vur de ring av tann set te ne, 
men der som tann set te ne var ens eget, had de ele ve ne ved Ski vgs en 
la ve re to le ran se for feil stil ling før de sy nes kje ve or to pe disk be hand
ling var in di sert. Det sees in gen klar for skjell mel lom ele ve ne i Hal
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Figur 3. Boksplott over de logitomregnede verdiene for andel bilder vurdert som behandlingstrengende ved generell vurdering av tannsettene. 
Boksene angir median, med 25- og 75-prosentilen. Diamanten angir 95 %-konfidensintervallet. Heltrukken linje indikerer totalgjennomsnitt for alle 
skoler. 1: Gol vidaregåande skule; 2: Kuben videregående skole; 3: Ski videregående skole.
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ling dal og på det sen tra le Øst lan det. Det var der imot en over vekt av 
ele ver ved yr kes fag li ge lin jer ved Ku ben vgs, og det kan spe ku le res 
i om det er en høy ere to le ran se for feil stil ling blant ele ver ved yr kes
fag li ge lin jer sam men lik net med ele ver ved stu die spe sia li se ren de 
stu die ret ning.

Stu di ens mest in ter es san te funn er for skjel len i  opp fat ning av 
hva som krev de kje ve or to pe disk be hand ling mel lom en ge ne rell 
vur de ring og en vur de ring der som tann set tet var ens eget. Det te må 
tol kes som et ut trykk for at man to le re rer et mind re pent tann sett 
hos and re per so ner enn det man øns ker å ha selv. Den ne for skjel len 
kan nød ven dig vis være ut satt for skjev het. Der som per so ner ab so
lutt ikke øns ker å gå med re gu le ring, kan man ten ke seg at de to le
re rer et mind re pent tann sett enn de ville gjort der som de kun ne 
opp nådd tann stil lin gen uten bruk av re gu le ring. Det er der imot 
mind re sann syn lig at det te har vært ut slags gi ven de i den ne stu di en, 
da de al ler fær res te som had de hatt tid li ge re kje ve or to pe disk be
hand ling gav ut trykk for at det te var noe de had de opp levd som 

be las ten de, selv om det var en trend mot at ele ve ne ved Ku ben vgs 
var mind re for nøyd med re sul ta tet av tid li ge re kje ve or to pe disk be
hand ling.

Det var noe dis kre pans mel lom den for ven te de opp fat nin gen 
om øken de be hov for be hand ling med øken de bil de num mer og den 
ob ser ver te opp fat nin gen av be hand lings be hov. Det te sam sva rer 
med funn fra den tid li ge re stu di en av Sten vik og med ar bei de re (3, 
4) og kan re pre sen te re en svak het ved sam men set nin gen av bil de se
ri en, noe som også har blitt pro ble ma ti sert av and re (9). Et ter som 
det i den ne stu di en er sam men lik net an de len vur dert som be hand
lings tren gen de, sna re re enn før s te bil de vur dert som be hand lings
tren gen de, slik Sten vik og med ar bei de re gjor de, har vi i stør re grad 
om gått det te pro ble met.

For må let med den ne stu di en var også å dis ku te re om det har 
vært en end ring i opp fat ning av hva som kre ver kje ve or to pe disk 
be hand ling si den Sten vik og med ar bei de re stu der te det te i 1997. 
Det mest nær lig gen de vil være å sam men lik ne med de res grup pe 
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Figur 4. Boksplott over de logitomregnede verdiene for andel bilder vurdert som behandlingstrengende ved vurdering av tannsettene som om de var 
deltakerens eget. Boksene angir median, med 25- og 75-prosentilen. Diamanten angir 95 %-konfidensintervallet. Heltrukken linje indikerer 
totalgjennomsnitt for alle skoler. 1: Gol vidaregåande skule; 2: Kuben videregående skole; 3: Ski videregående skole.
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Tabell 2.  Fordeling vedrørende oppfatning av de enkelte bildene, antall (%).
Bildenr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alle, n=150
1 139(92,7) 30(20) 29(19,3) 3(2,0) 1(0,7) 1(0,7) 0 2(1,3) 0 0
2 11(7,3) 102(68) 77(51,3) 50(33,3) 3(2,0) 4(2,7) 5(3,3) 0 3(2,0) 1(0,7)
3 0 17(11,3) 39(26) 76(50,7) 43(28,7) 22(14,7) 14(9,3) 2(1,3) 20(13,3) 0
4 0 1(0,7) 5(3,3) 21(14) 103(68,7) 123(82,0) 131(87,3) 146(97,3) 127(84,7) 149(99,3)

Gol, n=52
1 48(92,3) 7(13,5) 10(19,2) 1(1,9) 0 0 0 0 0 0
2 4(7,7) 39(75,0) 22(42,3) 16(30,8) 0 0 0 0 0 0
3 0 6(11,5) 17(32,7) 27(51,9) 15(28,8) 4(7,7) 7(13,5) 0 10(19,2) 0
4 0 0 3(5,8) 8(15,4) 37(71,2) 48(92,3) 45(86,5) 52(100) 42(80,8) 52(100)

Kuben, n=48
1 44(91,7) 12(25,0) 12(25,0) 2(4,2) 1(2,1) 1(2,1) 0 2(4,2) 0 0
2 4(8,3) 31(64,6) 25(52,1) 18(37,5) 3(6,3) 4(8,3) 5(10,4) 0 2(4,2) 1(2,1)
3 0 5(10,4) 10(20,8) 20(41,7) 14(29,2) 9(18,8) 3(6,3) 1(2,1) 6(12,5) 0
4 0 0 1(2,1) 8(16,7) 30(62,5) 34(70,8) 40(83,3) 45(93,8) 40(83,3) 47(97,9)

Ski, n=50
1 47(94,0) 11(22,0) 7(14,0) 0 0 0 0 0 0 0
2 3(6,0) 32(64,0) 30(60,0) 16(32,0) 0 0 0 0 0
3 0 68(12,0) 12(24,0) 29(58,0) 14(28,0) 9(18,0) 4(8,0) 1(2,0) 4(8,0) 0
4 0 1(2,0) 1(2,0) 5(10,0) 36(72,0) 41(82,0) 46(92,0) 49(98,0) 45(90,0) 50(100)

1) fin, 2) mindre fin, 3) ikke fin, men ikke behov for kjeveortopedisk behandling, 4) så stygg at den trenger kjeveortopedisk behandling

Tabell 3.  Fordeling vedrørende oppfatning av de enkelte bildene, dersom tannsettet hadde vært eget tannsett, antall (%).
Bildenr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alle, n=150
1 138(92,0) 35(23,3) 33(22,0) 5(3,3) 1(0,7) 1(0,7) 0 2(1,3) 0 0
2 11(7,3) 89(59,3) 71(47,3) 46(30,7) 4(2,7) 3(2,0) 5(3,3) 1(0,7) 2(1,3) 1(0,7)
3 0 19(12,7) 33(22,0) 59(39,3) 38(25,3) 23(15,3) 11(7,3) 3(2,0) 18(12,0) 2(1,3)
4 1(0,7) 7(4,7) 13(8,7) 40(26,7) 107(71,3) 123(82,0) 134(89,3) 144(96,0) 130(86,7) 147(98.0)

Gol, n=52
1 48(92,3) 14(26,9) 15(28,8) 2(3,8) 0 0 0 0 0 0
2 4(7,7) 30(57,7) 19(36,5) 16(30,8) 0 0 0 0 0 0
3 0 8(15,4) 12(23,1) 22(42,3) 14(26,9) 6(11,5) 6(11,5) 1(1,9) 9(17,3) 0
4 0 0 6(11,5) 12(23,1) 38(73,1) 46(88,5) 46(88,5) 51(98,1) 43(82,7) 52(100,0)

Kuben, n=48
1 44(91,7) 12(25,0) 13(27,1) 2(4,2) 1(2,1) 1(2,1) 0 2(4,2) 0 0
2 4(8,3) 31(64,6) 25(52,1) 19(39,6) 4(8,3) 3(6,3) 5(10,4) 1(2,1) 2(4,2) 1(2,1)
3 0 5(10,4) 10(20,8) 18(37,5) 14(29,2) 11(22,9) 3(6,3) 2(4,2) 6(12,5) 2(4,2)
4 0 0 0 9(18,8) 29(60,4) 33(68,8) 40(83,3) 43(89,6) 40(83,3) 45(93,8)

Ski, n=50
1 46(92,0) 9(18,0) 5(10,0) 1(2,0) 0 0 0 0 0 0
2 3(6,0) 28(56,0) 27(54,0) 11(22,0) 0 0 0 0 0
3 0 6(12,0) 11(22,0) 19(38,0) 10(20,0) 6(12,0) 2(4,0) 0 3(6,0) 0
4 1(2,0) 7(14,0) 7(14,0) 19(38,0) 40(80,0) 44(88,0) 48(98,0) 50(100,0) 47(94,0) 50(100,0)

1) fin, 2) mindre fin, 3) ikke fin, men ikke behov for kjeveortopedisk behandling, 4) så stygg at den trenger kjeveortopedisk behandling
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av unge voks ne. Stu di en fant en gjen nom snitt lig ver di for før s te 
gang kje ve or to pe disk be hand ling ble vur dert som nød ven dig på 
5,1 (SD 1,1). Det te gir en po si tiv ef ekt stør rel se på 0,12 hvis man 
sam men lik ner med den ge ne rel le vur de rin gen i  vår stu die, noe 
som må an s es å være ut trykk for en svært li ten end ring. Der som 
man sam men lik ner med vur de rin gen av tann set te ne der som de 
var ens eget tann sett, vil man få en re duk sjon i ver di med ef ekt
stør rel se 0,13, også det te svært lite. Det har alt så ikke vært noen 
stor end ring i opp fat ning på 20 år. Det er li ke vel et sta tis tisk for
be hold, da dis se gren se ver di ene ikke kan opp fat tes som nor mal
for del te va riab ler.

Den ne stu di en in klu der te ele ver ved vgs i  for skjel li ge de ler av 
lan det som re pre sen ta sjon for re gi o nen. Det te er utvil somt be heft et 
med svak he ter. Når det gjel der Gol vgs, me ner vi at vi her får et re
pre sen ta tivt ut valg av ele ver som vel ger stu die spe sia li se ren de stu
die ret ning, et ter som det te er den enes te sko len i re gi o nen som til
byr den ne stu die ret nin gen. Det te er ikke til fel let eks em pel vis for 
Ku ben vgs i Oslo, der det er fle re sko ler som til byr yr kes fag li ge stu
die ret nin ger. Man kan der for stil le spørs mål ved om ele ve ne her er 
re pre sen ta ti ve for ele ver som vel ger yr kes fag lig vi de re gå en de opp

læ ring i Oslore gi o nen. Det er li ke vel vår me ning av det te ikke vil 
ha noen stor inn fly tel se på re sul ta tet i vår stu die, og at re sul ta te ne er 
til strek ke lig over før ba re til and re ele ver ved yr kes fag li ge vgs i Oslo
re gi o nen.

Det var sig ni fi kant for skjell i  al der mel lom ele ve ne ved de tre 
sko le ne. Det var el lers in gen sig ni fi kan te for skjel ler mel lom ele ve ne. 
Det er lite ten ke lig at den mi ni ma le al ders for skjel len mel lom ele ve
ne skal ha noen inn virk ning på re sul ta tet av den ne stu di en.

Stu di en sam men lik net ele ver ved stu die spe sia li se ren de stu die
ret ning og yr kes fag lig stu die ret ning. Det er ikke umu lig at det te har 
på vir ket re sul ta te ne og at man had de fått and re re sul ta ter der som 
man had de sam men lik net ele ver ved sam me stu die ret ning. Man 
kan vi de re spe ku le re i om valg av stu die ret ning på vir ker ens opp fat
ning av ak sep tab le tann sett, el ler om det fore går en se lek sjon av ele
ver som al le re de stil ler høy ere es te tis ke krav til sitt tann sett, til stu
die spe sia li se ren de stu die ret ning.

Sel ve spør re un der sø kel sen er også be heft et med svak he ter. Selv 
om bil de se ri en tid li ge re er va li dert og ge ne rert fra et stort ma te ria le 
av bil der og for søks per so ner, vil det all tid kun ne stil les spørs mål til 
re lia bi li te ten til en slik un der sø kel se. For å sik re til strek ke lig va li di
tet, bur de man gjen tatt un der sø kel sen un der stan dar di ser te for
hold, da det er en rek ke fak to rer som kan på vir ke re sul ta tet. Det te 
kan for eks em pel være hvor mye tid man bruk te på un der sø kel sen 
og hvor flid man gjor de seg med å sva re, hvem man even tu elt gjor de 
un der sø kel sen sam ti dig med el ler rett og slett noe så ba nalt som 
dags form. Man kan vi de re spe ku le re i om re sul ta tet had de vært an
ner le des om man had de bedt ele ve ne gra de re i om vendt rek ke føl ge, 
alt så som om det var de res eget tann sett ini tialt, et ter fulgt av en 
ge ne rell vur de ring i der et ter. Det er li ke vel in gen grunn til at dis se 
for hol de ne skul le va ri e re mel lom sko le ne og for stu di ens for mål må 
un der sø kel sen sies å være til strek ke lig.

Tabell 4.  Tabellen viser gjennomsnitt av logit- verdiene 
(Standardavvik: SD) for den generelle vurderingen av 
tannsettene og vurderingen av tannsettet som om det 
var deltakerens eget tannsett. CI: 95%-  konfidens-
intervall. Statistisk signifikans utregnet med Oneway 
Anova og Tukey HSD. 

Generell vurdering

Alle skolene, n=150 0,15 (0,55), 
CI: 0,064- 0,242

Gol, n=52 0,22 (0,48)
CI: 0,084- 0,349

Kuben, n=48 0,04 (0,66)
CI: - 0,157- 0,228

Ski, n=50 0,20 (0,50)
CI: 0,058- 0,341

p- verdier* 0,23; 0,31; 0,99
Vurdert som eget tannsett

Alle skolene, n=149 0,31 (0,66)
CI: 0,200- 0,412

Gol, n=52 0,29 (0,57)
CI: 0,129- 0,448

Kuben, n=47 0,03 (0,60)
CI: - 0,141- 0,209

Ski, n=50 0,58 (0,71)
CI: 0,376-0,778

p- verdier** 0,11; 0,0001; 0,06
* Sammenlikning: Gol mot Kuben; Ski mot Kuben; Gol mot Ski. 
** Sammenlikning: Gol mot Kuben; Ski mot Kuben, Ski mot Gol.

Tabell 5.  Tabellen angir gjennomsnittlig endring (Standardfeil, 
SE) i vurdering mellom den generelle vurderingen og 
vurderingen av tannsettet dersom det var ens eget 
tannsett. CI: 95%-konfidensintervall. P: p-verdi.

Alle skolene 0,15 (0,04)
CI: 0,08- 0,22.
P<0,0001

Gol, n=52 0,07 (0,05)
CI: -0,02-0,17
P=0,14

Kuben, n=47 0,01 (0,02)
CI: -0,04-0,06
P=0,82

Ski, n=50 0,38 (0,08)
CI: 0,21-0,55
P<0,0001
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tidendetidende

Be ho vet for kje ve or to pe disk be hand ling tar ut gangs punkt i fle re 
fak to rer enn det rent es te tis ke, blant an net funk sjo nel le for hold og 
kra nio fa cia le mis dan nel ser. Den ne stu di en fo ku se rer kun på tann
set tets es te tis ke frem to ning. Re sul ta tet av den ne stu di en bør der for 
ikke leg ges for mye vekt på i vur de rin gen av kje ve or to pe disk be
hand ling hos den en kel te pa si ent, da all be hand ling ford rer en hel
het lig til nær ming, med vur de ring av es te tis ke, funk sjo nel le og ikke 
minst etis ke as pek ter (10).

Kon klu sjon
Det fore lig ger in gen for skjell i opp fat nin gen av be ho vet for kje ve or
to pe disk be hand ling mel lom ele ver i  vi de re gå en de sko ler på det 

sen tra le Øst lan det og i Hal ling dal. Det er der imot en ten dens mot 
at ele ver ved studiespesialiserende linje på det sentrale Øst lan det 
har la ve re to le ran se for es te tisk skjem men de tann sett enn and re 
 ele ver. Re sul ta tet av den ne stu di en kan være til hjelp i  en kli nisk 
hver dag for å for stå uli ke es te tis ke krav til eget tann sett.

Takk
Takk til pro fes sor Li sen Vi vi en ne Es pe land ved det Odon to lo gis ke 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo, for god støt te og hjelp med den ne ar
tik ke len, og René Holst ved Senter for bio sta tis tikk og epi de mio 
logi, Uni ver si te tet i Oslo, for vei led ning i sta tis tisk ana ly se.
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ENGLISH SUMMARY
 

Barstad GA, Mariampillai JE.

Assessment of need for orthodontic treatment based on 

aestetic evaluation amongst young, Norwegian adults

Nor Tannlegeforen Tid. 2019; 129: 694–705

Objectives: The dental position is an important part of a person’s 

external characteristics and an important part of the first impres-

sion upon meeting other people. Assessment of aesthetic result is 

also imperative in orthodontic treatment. We therefore wanted to 

investigate the perception of what was an acceptable dental po-

sistion and to investigate whether there are demographic differ-

ences in perception between pupils in upper secondary schools in 

urban and rural parts of Norway.

Material and methods: A total of 150 pupils from Gol Upper 

Secondary School (USS) (n = 52), Ski USS (n = 50) and Kuben USS (n 

= 48) participated in the study. The participants were presented 

with ten frontal view dental photographs from the Aesthetic Com-

ponent of the Index of Orthodontic Treatment Need and asked to 

grade them A-D, where A was the best looking dentition, whereas 

D was in need of orthodontic treatment, with gradually decreas-

ing aesthetic satisfaction. The participants would then re-grade 

the photographs, but this time as if they represented their own 

teeth. Differences between the schools and the two assessments 

were examined with Oneway Anova test and paired Student’s 

t-test.

Results: There was no significant difference between the partic-

ipants at the three schools in the first general assessment of denti-

tion. When assessing the need for treatment if the dentition repre-

sented the participants own teeth, there was a significant increase 

in dentitions with indication for treatment amongst participants 

at Ski USS compared to the other vgs. There was also a significant-

ly increased need for treatment when assessing their own denti-

tion compared with the general assessment in the grouped analy-

sis for all participants. When analysing each school separately, it 

was only at Ski USS the need for treatment was significantly in-

creased.

Conclusion: There is no difference in the perception of the need 

of orthodontic treatment between pupils in upper secondary 

schools in urban parts of Norway compared to pupils in more rural 

parts. There is, however, a tendency towards being a lower toler-

ance for less appealing dentition among general studies pupils 

compared to other students.




