
TABEL 1 - Risici, der kan sættes i relation til tandstillingsfejl 

Risiko kode Type Beskrivelse 

I Skader på tænder og 

omgivende væv 

Parodontale skader: v. ekstremt dybt bid, der beskadiger parodontiet bag overkæbens fortænder eller foran underkæbens 

fortænder. 

 
Ulykkesskader på tænder: v. ekstremt overbid , især når tænderne ikke beskyttes af læberne. 

 

Rodresorption af (overkæbefor-)tænder: eks. v. ikke-frembrudte, fejllejrede hjørnetænder. 

II Funktionelle risici Funktionsforstyrrelser i form af forlænget tyggeaktivitet og lavere maksimal bidkraft, muskelømhed, ændrede 

funktionsmønstre for hvileholdning, synkning og tale, øget og uhensigtsmæssig belastning af tyggemuskler og kæbeled, 

udvikling af temporomandibulære funktionsforstyrrelser, kæbeledslyde, muskel- og kapselømhed og asymmetrisk 
gabebevægelse er beskrevet i varierende omfang ved følgende malokklusioner: horisontalt maksillært overbid, åbent bid, dybt 

bid, mandibulært overbid og unilateralt krydsbid. 

III Senskader Fremadvandringer af overkæbefortænderne: v. ekstremt overbid, hvis underlæben ligger bag fortænderne og presser disse 

frem. 

 
Sen udvikling af ekstremt dybt bid: v. ekstrem kæbevækst i forbindelse med manglende kontakt mellem fortænderne. 

Afvigelsen kan føre til så alvorlige fejl i sammenbiddet, at ortodontisk/kirurgisk behandling bliver nødvendig. 

 
Skæv kæbeudvikling: v. udpræget krydsbid eller saksbid med tvangsføring af underkæben. 

IV Psykosociale risici Risiko for psykosocial belastning: v. tandstillingsfejl, der ligger langt ud over den normale variation, således at personens 

udseende afviger i en sådan grad, at det må anses for invaliderende. 

TABEL 2 - Visitationskriterier for udvælgelse til ortodontisk behandling 

 Potentielle risici Manifestationer Behandlingsindikation 

Forøget horisontalt maksillært 

overbid  

I, II, III, IV Ekstremt overbid (over 9 mm) Næsten altid  

Moderat overbid (6- 9 mm), kombineret med 

insufficient / meget anstrengt læbelukke eller 
tydelig dysfunktion (læbefang, evt. kombineret 

med tungepres) 

Efter individuel vurdering 

Lille overbid (under 6 mm) kombineret med 
andre afvigelser 

Efter individuel vurdering 

Lille overbid (under 6 mm) alene Næsten aldrig 

Forøget vertikalt overbid I, II, III Dybt bid med palatinal påbidning af min. 1-2 
tænder og tydelig irritation/impression i ganen 

og/eller subjektive gener 

Næsten altid 

Dybt bid (over 75% overlap) med 

retroklinerede incisiver og tydeligt atypisk slid 

af ikke generel karakter 

Næsten altid 

Dybt bid med retroklinerede incisiver, usikker 
insicivstøtte (min. 2 tænder uden incisivstøtte) 

og anteriort roterende væksttype 

Næsten altid 

Anden palatinal berøring kombineret med 

andre symptomer 

Efter individuel vurdering 

Anden palatinal berøring alene Næsten aldrig 

Åbent bid II (IV) Åbent bid med reduceret okklusionsfelt (dvs. 

alene kontakter på molarer) 

Altid  

Åbent bid med funktionelle problemer (spise- / 
tygge- / bidfunktionsproblemer mm.) 

Altid  

Omfattende skelettalt betinget åbent bid - 

ekstrem, afvigende kæbevækst 

Næsten altid  

Mandibulært overbid / omvendt 

skæretandsføring / (invertering) 

I, II, III, IV Mandibulært overbid / omvendt 

skæretandsføring / (invertering) med 

pladsmangel til eruption af tænder i overkæben 

Næsten altid  

Mandibulært overbid / omvendt 

skæretandsføring / (invertering) med 

tvangsføring (interceptivt) 

Næsten altid 

Mandibulært overbid / omvendt 

skæretandsføring / (invertering) med tydelig 

bidlåsning 

Næsten altid 

Mindre inverteringer uden større 

pladsproblemer 

Næsten aldrig 

Basale afvigelser uden akutte problemer Observation 

Krydsbid / Saksbid II, III Krydsbid / saksbid med udtalt tvangsføring Næsten altid 



(ubetinget ved 2 mm eller mere) eller 

bidlåsning 

Krydsbid / saksbid med pladsmangel til 

eruption af OK-tænder hvor ekstraktion ikke er 

indlysende 

Næsten altid 

Totale en- eller dobbeltsidige saksbid Næsten altid 

Saksbid af en eller flere enkeltstående tænder, 

herunder 7+7, alene 

Næsten aldrig 

Ektopi / displacering I, III, (IV) (hvor 

ekstraktion / 

amotio ikke er 
en 

hensigtsmæssig 
løsning) 

Store iøjnefaldende ved front og hjørnetænder Næsten altid 

Ektopi / displacering, der bevirker 

eruptionshindring 

Næsten altid 

Ektopi / displacering, der medfører retention Næsten altid 

Ikke frembrudte tænder I, IV Incisiver og hjørnetænder Næsten altid 

Andre tænder, hvor amotio ikke er en faglig 
hensigtsmæssig løsning 

Efter individuel vurdering 

Erhvervet tandtab IV Nødvendig forbehandling til protetik Efter individuel vurdering 

Agenesi I, II, III, IV For- og hjørnetænder, hvor større diastemata 
resterer (dvs. manglende naturlig korrektion) - 

se endvidere spredtstilling 

Næsten altid  

Præmolarer (afhængig af antal og lokalisation 
samt vækstmønster) 

Efter individuel vurdering  

Multiple - forbehandling til protetik Næsten altid  

Spredtstilling IV Ekstrem spredtstilling i overkæbefront med 
pladsoverskud svarende til en hel tandbredde 

eller mere, og hvor plastrestaurering ikke er 

mulig / hensigtsmæssig 

Efter individuel vurdering 

Ekstrem spredtstilling som delelement i 

kombination med andre afvigelser 

Efter individuel vurdering 

Trangstilling (I), IV Stor iøjnefaldende trangstilling med 
stillingsvariation af flere tænder i 

overkæbefronten - primært overkæbeincisiver 

(pladsmangel svarende til en hel tandbredde 
eller mere) 

Efter individuel vurdering - næsten altid 

I underkæbefront ved kombination med andre 

indikationer 

Efter individuel vurdering 

Total displacering af enkelttand i 

underkæbefront alene 

Aldrig 

Funktionsafvigelser II Børn og unge med dokumenterede lidelser, der 
ikke kan holdes symptomfri uden korrektion af 

sammenbiddet 

Efter individuel vurdering  

Vækstafvigelse (interceptiv 
ortodonti) 

II, IV Asymmetri Næsten altid  

Kæbeledslidelse Næsten altid  

Ekstreme vækstforhold (mandibulært overbid, 

evt. åbne bid) 

Næsten altid  

Ekstraordinært psykosocialt 

behov 

IV Børn og unge med kombination af mindre 

tandstillingsfejl og veldokumenterede 

problemer, f.eks. henvisning fra anden 
autoriseret behandler, hvor behandling har 

været uden resultat - ikke kosmetisk ortodonti 

I begrænset omfang efter individuel vurdering 

 


