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tidendetidende    Kommentar og debatt

Kje ve or to pe di med «usyn li ge» skin ner:

Spe sia lis ter og all menn
prak ti ke re må sam ar bei de
Align Technology hev der å ha brukt 1,5 mil li ar-

der USD på ut vik ling av Invisalign, og er størst i 

ver den på skin ner (Alignere) til kje ve or to pe-

disk be hand ling. Mar keds fø rin gen er in tens og 

ret tet både mot spe sia lis ter og all menn tann -

leger, og et øken de an tall skin ne pro du sen ter 

sat ser nå i mar ke det. Alignerne er kom met for 

å bli, de vir ker, og både kje ve or to pe der og 

all menn tann le ger må lære seg å bru ke dem til 

pa si en te nes beste. Da må vi sam ar bei de.

I stu dent un der vis nin gen i kje ve or to pe di 

kon sen tre rer fa kul te te ne seg om førstlinje-

diagnostisering og hen vis ning. Stu den te ne 

læ rer i li ten grad å be hand le pa si en ter, og gjør 

det hel ler ikke når de kom mer ut i prak sis. De 

hen vi ser alt til spe sia list.

For de and re kli nis ke spe sia li te te ne er 

sam ar bei det an ner le des, mye gjø res i all menn-

prak sis, mens kom pli ser te be hand lin ger 

hen vi ses. En for nuf tig ar beids de ling har 

etab lert seg over tid, og fun ge rer til for del for 

alle par ter. Alignerne gir oss nå mu lig he ten til 

å etab le re et til sva ren de sam ar beid ved 

kje ve or to pe disk be hand ling på voks ne. Den 

mu lig he ten må vi be nyt te.

Bio dy na mis ke vur de rin ger er av gjø ren de

Ved tann re gu le ring med brackets og buer 

flyt tes ten ne ne ved hjelp av kref ter fra 

elas ti si te ten i bue ma te ria ler, og gum mi strikk. 

Ved bruk av alignere er det elas ti si te ten i 

skin ne ma te ria let som er kraft kil den. Skin ne ne 

er langt mind re elas tis ke enn bu e ne, og 

ten ne ne flyt ter seg der for lite per ak ti ve ring. 

For små bitt feil vil det te spille li ten rol le, men 

ved stør re av vik kan an tall alignere bli høyt og 

be hand lings ti den lang, og uøns ke de 

bi virk nin ger vil fore kom me.

Ved bruk av buer og strikk kan kraf tens 

an greps punkt på tan na samt kraf tens ret ning 

og av stand til for ank rin gen som tar opp 

mot kraf ten, va ri e res og gi fle re mu lig he ter og 

guns ti ge re be last nings for hold. Alignerne 

om slut ter alle tann over fla ter full sten dig, og 

kraf ten vil der for all tid på vir ke ten ne ne på 

sam me måte uav hen gig av pro blem stil ling. Det 

bio me ka nis ke spil le rom met vårt for svin ner for di 

kraft bru ken stan dar di se res. Sær lig vil flyt ting av 

ten ner i ver ti kal ret ning (be hand ling av dype 

og åpne bitt) være kom pli sert med alignere (1). 

Alignere vil der for ikke være før s te val get for 

alle ty per bitt feil. Ofte kan det gjø res ras ke re, 

sik re re og bil li ge re med fast ap pa ra tur. Mens 

all menn tann le ger vil ha alignere som sitt 

enes te al ter na tiv, vil en kje ve or to ped i til legg 

kun ne til by voks ne pa si en ter lin gu al ap pa ra tur 

el ler la bi a le brackets i stål el ler hvit ke ra mikk. 

Med sin inn sikt i bio me ka nikk vil spe sia lis ten 

kun ne vur de re de for skjel li ge me to de nes 

for de ler og ulem per i det en kel te til fel let, og gi 

pa si en ten kva li fi ser te råd og al ter na ti ver. 

Det vik tig ste må all tid være at pa si en ten 

set tes i stand til å fore ta et in for mert valg, ut 

fra type bitt feil, livs si tua sjon, per son li ge 

pre fe ran ser og øko no mi. Vi kje ve or to pe der 

bør ikke ha noe imot at all menn tann le ger 

bru ker alignere der de eg ner seg, og det ikke 

er fare for pro ble mer un der veis som de ikke vil 

kun ne hånd te re. For eks em pel er ut vik ling av 

posteriore åpne bitt en ikke uvan lig kom pli ka-

sjon (Fig. 1), og all menn tann le ge ne må se det 

som nyt tig også for dem at vi spe sia lis ter 

bi drar med kunn ska per og be hand lings al ter-

na ti ver de ikke kan til by. En for nuf tig 

ar beids de ling ba sert på gjen si dig til lit og 

re spekt, slik det er opp mot de and re 

Det viktigste må 
alltid være at 

pasienten settes 
i stand til å fore
ta et informert 

valg, ut fra type 
bittfeil, livssitua
sjon, personlige 
preferanser og 

økonomi.
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spe sia li te te ne, vil være til beste for pa si en te ne 

og med fø re at fle re vel ger å gjø re noe med sin 

plag som me bitt feil. Det vil gi fle re pa si en ter 

både til all menn tann le ger og kje ve or to pe der.

Alignere for barn?

Invisalign First (IF) mar keds fø res til bruk tid lig i 

tann veks lin gen. Da be ve ger vi oss inn i et 

land skap som kre ver helt and re vur de rin ger.

Kje ve or to pe disk be hand ling på barn kan 

de fi ne res som «å gri pe inn un der tann veks lin-

gen for å løse pro ble mer som må lø ses tid lig, 

el ler for å gjø re sei ne re be hand ling enk le re 

og/el ler bedre». Må let må all tid være sta bi le 

bitt for hold og god es te tikk i det per ma nen te 

tann set tet, ikke en for has tet es te tisk 

for bed ring i et litt ro te te vekslingstannsett. 

Ofte vil det være rik tig å av ven te, noen gan ger 

bør mel ke ten ner eks tra he res og ut vik lin gen 

ob ser ve res, og av og til kre ver ba sa le av vik en 

mer om fat ten de or to pe disk tidligbehandling. 

Rik tig diff e ren si al dia gno se er helt av gjø ren de 

og kre ver kunn ska per om vekst og ut vik ling av 

an sikt, kje ver og tann sett – sel ve grunn mu ren 

i spe sia li te ten kje ve or to pe di. 

Be hand ling med alignere vil en ten være 

unød ven dig (det ord ner seg selv), be hand lin gen 

kan med for del ut set tes, el ler pro ble me ne bør 

lø ses rik ti ge re og mer eff ek tivt på and re må ter. 

IF er hel ler ikke ri si ko fritt: Der som man jev ner 

ut trangstilte incisiver med alignere i en for trang 

maxilla, vil fa ren for retinerte hjør ne ten ner og 

re sorp sjo ner på na bo ten ne ne øke. 

Og da har vi ikke nevnt hver ken kost na der 

el ler ko ope ra sjons pro ble mer. Skin ne be hand-

ling på barn blir svært dyrt, og en even tu ell 

tryg de re fu sjon vil i beste fall bare dekke en 

ube ty de lig del. I til legg er det naivt å tro at 

man ge syv-ni-år in ger vil hol de styr på 30-40 

skin ner, som har vist seg nød ven dig i 

mo de ra te ka sus pre sen tert i kje ve or to pe dis ke 

tids skrif ter (2), og bru ke dem re gel mes sig 

20-24 ti mer i døg net i må ne der og år. Man ge 

slike be hand lin ger vil nok ald ri kom me i mål. 

Alignerne bør for be hol des voks ne.
Tor Tor bjørn sen

Kje ve or to ped Oslo og Ør sta

Jon-Olav Aa bak ken
Kje ve or to ped Ha mar
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Fig. 1. Behandling med siste skinne er fullført, 
og det har utviklet seg et posteriort åpent bitt 
i løpet av behandlingen.




