
«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. 


