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Forord 
Vi ønsker å rette en stor takk til vår veileder, rettsodontolog og førsteamanuensis Sigrid 

Ingeborg Kvaal. Tusen takk for din støtte og ditt engasjement. Din kunnskap og erfaring har 

vært en viktig ressurs for oss. Det har vært svært interessant å arbeide med materialet i 

masteroppgaven vår. Vi har fått innsyn i en spennende og viktig del av vårt yrke, som vi ikke 

lærer så mye om på studiet fra før. Vi tar med oss viktig lærdom videre i våre fremtidige yrker 

som tannleger.  
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Sammendrag 
Vår masteroppgave er en todelt studie. Den første delen er en litteraturstudie med bakgrunn 

fra Albert E. W. Miles, Don Brothwell og Tore Solheims for aldersbestemmelse basert på 

tannslitasje. Miles og Brothwell er kjente for å vurdere tenner opp mot alder på arkeologisk 

materiale. Solheim vurderte tenner opp mot alder på likfunn. Vi ønsket å sette oss inn i deres 

metoder, for så å kunne teste de på nåtidsmateriale. Dette utgjør den andre delen av 

masteroppgaven vår, forskningsdelen. Etter innhenting av litteratur og informasjon, testet vi 

ut to av metodene, Miles’ og Brothwells metoder, på levende individer. Vi så på kronedelen 

av tennene på våre forsøkspersoner, noe Miles og Brothwell også gjorde i sine studier. 

Solheims metoder baserer seg på hele tenner, både krone- og rot-del. Vi ekskludete derfor 

hans metoder i vår studie, fordi vi ikke hadde tilgang på hele/ekstraherte tenner. 

Litteraturdelen inneholder derfor informasjon om metodene til Miles, Brothwell og Solheim, 

mens studiedelen omhandler metodene til Miles og Brothwell. I forkant av studiet fikk vi 

godkjennelse av NSD til å ta avtrykk og bilder av levende individer for å kartlegge alder ut 

ifra de kjente metodene. Det var totalt 25 frivillige forsøkspersoner med i studien, i 

aldersgruppen 20-65 år. Av informasjon fra testpersonene hentet vi kun inn kjent alder. 

Resultatet av studien viste stor deviasjon mellom den faktiske alderen til individene og 

alderen estimert fra metodene til Miles og Brothwell. Konklusjonen ble at tannslitasjen har 

endret seg så mye igjennom tidene at vi trenger nye metoder for å koble slitasje opp mot 

alder, hvis dette skal kunne brukes i fremtiden.   
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Innledning 
Hvilke graderingsmetoder kan brukes for å måle tannslitasje? Kan disse metodene brukes på 

mennesker i dag, samt på arkeologisk materiale i fremtiden? I vår masteroppgave har vi sett 

på ulike metoder for å gradere tannslitasje, og hvordan de brukes for å kunne bestemme 

alderen til et menneske post mortem. I og med at vårt arbeid er basert innenfor 

rettsodontologi, har vi tatt utgangspunkt i målemetoder brukt på arkeologisk materiale og 

deretter studert om disse metodene kan brukes i dag og i fremtiden.  

 

Aldersestimering er viktig for rettsodontologien når det gjelder å identifisere ofre og savnede 

personer, og også ved forbrytelser og ulykker. Ulike metoder har i mange år blitt brukt for å 

estimere alder. Slike metoder er bl.a. endringer i ben, som sammenvoksing av epifyseskivene, 

lengde og sammenvoksing av andre ben, suturer i skallebasis, tanndannelse, -erupsjon og -

slitasje. 

 

I dag aldersbestemmes arkeologisk materiale og døde mennesker med ukjent identitet 

hovedsakelig ved å ta i bruk flere metoder. Ulike prosedyrer brukes sammen for å sikre et 

mest mulig valid resultat. I tillegg til odontologi brukes fingeravtrykk og DNA-tester. 

Sistnevnte hvor det tas prøver av tilgjengelig avdødt materiale, og brukes til sammenligning 

med kjente DNA-profiler. Ved store ulykker vil identifisering av mennesker gjerne bygge på 

en kombinasjon av sammenligningsdata. Slike data er tannforhold og andre fysiske data som 

hudfarge, kjønn, kroppslengde, klær, smykker, kjennetegn eller medisinske forhold som status 

etter operative inngrep. (Olaisen 2020) 

 

I Norge eksisterer en identifiseringsgruppe (ID-gruppen) ved Kripos. Identifiseringsgruppen 

ved Kripos ble opprettet ved kongelig resolusjon 25. april 1975 og skal bistå landets 

politikamre med å fastslå identiteten når flere mennesker samtidig er omkommet ved ulykker, 

og når ukjente lik blir funnet. Gruppen trer i funksjon når likene ikke lar seg identifisere ved 

enkle metoder. Medlemmer er en politimann (formann) og en kriminaltekniker, begge fra 

Kripos, dessuten fem rettsmedisinere og fem rettsodontologer fra ulike deler av landet 

(utvidet i senere år). (Olaisen 2020)  

 

Rettsodontologene undersøker den dødes tenner. Odontologisk identifisering baseres på 

notering av funn, røntgenbilder og fotodokumentasjon av disse, og beskrivelser av tennene en 
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for en. Dette sammenlignes igjen med opplysninger fra en savnet eller død persons originale 

tannjournal, tilgjengelige røntgenbilder, foto og/eller modeller av tennene. Man sammenligner 

alle data før man kan konkludere med en av de følgende: odontologisk identitet fastslått, 

sannsynlig, mulig eller utelukket. (Interpol 2020; Thorsen and Vikør 2015) 

 

Tannslitasje 

Tannslitasje er mekanisk og kjemisk nedsliting av tannsubstans. Slitasjen er ikke bare et 

resultat av fysiologi og alder, men blir i stor grad påvirket av hvilken mat vi spiser, måter den 

tilberedes på, tyggemetoder, tilstedeværelse av egne og kunstige tenner, kjønn, 

geografisk lokalisasjon, miljø og parafunksjoner. Derfor er det ikke sikkert at et 

slitasjemønster som passer til èn populasjon, kan brukes til å aldersestimere en annen 

populasjon, enten et annet sted i verden eller på et annet tidspunkt. (Alayan et al. 2018) 

 

Tannlegen Emmanuel d’Incau omtaler tannslitasje i en artikkel han skrev i 2011. Han skriver 

at slitasje er nedslitning av et materiale fra en overflate grunnet friksjon, og er et resultat av 

bruk. Slitasje på tenner har eksistert siden begynnelsen av menneskeheten og sees hos alle 

mennesker uavhengig av etnisitet og geografisk opphav. Tannslitasje hos tidligere 

populasjoner skjedde systematisk og intenst, men dette ble ansett som en fysiologisk prosess 

på denne tiden. Slitasje er ikke like utbredt i dagens samfunn, men den slitasjen som sees, 

regnes i større grad som patologiske prosesser. (dIncau et al. 2011) 

 

D’Incau hevder at slitasjen på menneskers tenner tidligere var mer allestedsværende, intens 

og abrasiv da den var relatert til maten de spiste, og teknologien de hadde til å forberede 

maten på. I de tidligere populasjonene påvirket slitasjen approksimalrommene og 

okklusalflatene, som videre igjen påvirket okklusalplanet. Slitasjen har blitt kompensert for 

gjennom evolusjon ved at visse dentale og skeletale funksjoner i tyggeapparatet er endret. 

Slike endringer kan være; kontinuerlig erupsjon, mesial drift og incisal-lingual-

tipping. (dIncau et al. 2011)  

 

Slitasje i odontologien deles inn i attrisjon, abrasjon og erosjon. Disse terminologiene ble 

introdusert av Hunter. (Hunter 1778) Det kan virke som disse tre fenomenene skjer hver for 

seg, men som oftest opptrer de sammen.  
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Abrasiv slitasje er den mest vanlige typen slitasje. Ingen overflate er helt jevn, og på en tann 

vil toppunktene være de områdene som slites først grunnet kontakt med annet eller likt 

materiale. Dette skjer fordi trykket som dannes lokalt på hver mikrokontakt er så høy at 

substansen kan deformeres eller slites. Det finnes to måter å dele inn abrasiv slitasje på: two-

body-abrasjon og three-body-abrasjon. Disse er igjen basert på hvor mange komponenter som 

interagerer. D’Incau beskriver hvordan de ulike typene abrasjon virker. (dIncau et al. 2011) 

 

Two-body-abrasjon er friksjon mellom to faste komponenter i bevegelse hvor overflatene er i 

direkte kontakt. Det er forskjeller i hardhet på overflaten som hovedsakelig er med på å føre 

til slitasje, hvor den hardeste komponenten sliter på den mindre harde antagonisten. Effekten 

av mange små mikroskopiske slitasjetap ved syklisk belastning, vil føre til makroskopisk 

slitasje. Denne two-body-abrasjonen er ofte kalt attrisjon. I approsksialrommene mellom 

tenner skjer også two-body-abrasjon, og dette mest på grunn av tyggekreftene. To faktorer 

skjer på likt, og de er ansvarlige for denne slitasjen. Den første er en relativ lateral bevegelse 

som fører til friksjon mellom tennene. Den andre er en posterior-anterior bevegelse som dytter 

den distale tannen mot den mesiale. Dette tillates av viskoelastisiteten til de periodontale 

fibrene. (dIncau et al. 2011) 

 

Three-body-abrasjon er abrasjon med en komponent imellom eller på tennene. Abrasive 

partikler former de to andre komponentene. Denne abrasjonen kan være både generalisert og 

lokalisert: generalisert ved f. eks en matbolus som påvirker hele tannbuen, og lokalisert ved 

f.eks. tygging på kulepenn. Dentinoverflaten slites raskere enn emaljen og blir konkav i form 

og varierer fra hvitgul til senere orange/brun i farge. Å skille mellom dette og 

korrosjon/erosjon okklusalt er noen ganger vanskelig. Three-body-abrasjon er fysiologisk 

innenfor normale verdier i forhold til alder og individuelle dietter. (dIncau et al. 2011) 

 

Det forekommer anatomiske forskjeller ved two-body og three-body abrasjon i tannsettet. 

Ved two-body-abrasjon vil de motstående flatene passe sammen etter slitasjen, mens ved 

three-body-abrasjon vil en tredje komponent ligge imellom og gjøre at de to andre flatene 

ikke slites likt. (dIncau et al. 2011) 

 

Korrosjonsslitasje er tap av tannsubstans ved kjemisk eller elektrokjemisk påvirkning.  

I odontologien kalles dette erosjoner, og i daglig tale sier de fleste «syreskader». Diagnostisk 

sett er erosjoner basert på tilstedeværelse av konkave cup-formede soner med runde 
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overflater. Det skjer demineralisering av emaljeprismene, men ikke av interprismatiske 

tannsubstans. I dentin blir peritubuler substans affisert før intertubulær substans. Erosjon gir 

irregulære soner som ikke korresponderer med okklusjonen.  

 

Det fantes betydelig mindre syreskader i tidligere populasjoner. I dag er erosjoner ofte 

tilstedeværende på menneskers tannsett. Hos noen blir erosjonene så alvorlige at de ansees 

som patologisk. Syreskader oppstår hovedsakelig på grunn av brus, energidrikker, vin og 

juice, men også som følge av sykdommer som anoreksi, bulimi og øsofagal refluks. Saliva vil 

beskytte mot erosjoner med sin bufferkapasitet, spesielt grunnet innhold av fosfat og 

bikarbonat. (dIncau et al. 2011)    

   

Vi velger i vår masteroppgave å se på slitasje som én enhet, og ikke delt opp etter de ulike 

kategoriene. Ved å studere arkeologisk materiale, ser man først og fremst på attrisjon og 

abrasjon, da materiale som har lagt i jorden over tid kan bli utsatt for syre. Materialet vil 

derfor ha syreskader som ikke relateres til individets alder eller bruk av tannsett, men anses 

som en feilkilde ved undersøkelser. Man kan derfor ikke måle erosjoner direkte fra 

arkeologisk materiale. Abrasjoner dannes fra eksterne faktorer som ikke har noen direkte 

korrelasjon til alderen hos et menneske, men relateres til bruk og hvor lenge tannsettet har 

vært i funksjon.  

 

Bakgrunnslitteratur 

Metodene vi har valgt er beskrevet av Albert Edward William Miles (1912-2008), Don 

Brothwell (1933-2016) og Tore Solheim (1941-).  

 

Miles’ metode 
Miles’ metode blir brukt på arkeologiske funn for å identifisere alderen på ukjente individer. 

Metoden baseres på å vurdere slitasje ut fra okklusal slitasje på molarene M1, M2 og M3 

(henholdsvis 1. molar, 2. molar og 3. molar). Tennene erupterer på ulike tidspunkter, og 

mengden attrisjon kommer av hvor lenge de ulike tennene har vært eksponert for krefter i 

munnhulen. M1 slites tidligere enn M2 og M2 tidligere enn M3. Miles’ metode for å estimere 

alder ut ifra slitasje var den første metoden beskrevet som kunne vurdere alder per tidsenhet. 

(Miles 2000)  
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Slitasje kan graderes og brukes til å estimere alder dersom man har registrert slitasje på tenner 

hos individer med kjent alder. Deretter kan disse resultatene brukes til sammenligning på 

arkeologisk materiale. Dette var metoden Miles brukte i sine studier. (Miles 2000)  

 

Miles utformet skjemaer/charts for å kunne vurdere alder ut ifra tannslitasje. Han tok 

utgangspunkt i å vurdere alder basert på når molarene erupterer, samt hvordan de slites i 

forhold til hverandre. Han studerte blant annet tannslitasjen på kranier fra en angelsaxisk 

populasjon funnet i en massegrav fra 1800-tallet. Han så på erupsjonsalder på molarene, og 

antok et slitasjemønster ut fra dette. M1 vokser ut når man er 6 år, M2 når man er 12 år, og 

M3 med større variasjoner, men med en gjennomsnittsalder på 18 år. Ved 12-års alder vil M1 

vise seks års slitasje, ved 18 år 12 års slitasje, hvor da M2 viser seks års slitasje osv. Ifølge 

Miles tar det 7 år for M3 å slites like mye som 6 år for M1, og 6,5 år å slite M2 like mye som 

6 år for M1. Miles tok utgangspunkt i at slitasjen fortsetter gjennom voksenlivet gitt at dietten 

er den samme. Miles anslo at hvis du har 18 års slitasje på M1 (24 år gammel) kan det 

forventes at du har lignende slitasje på M3 etter 18 år (36 år gammel). Det vil si at M3’s 

slitasje når man er 42 år gammel, vil se ut som M1’s slitasje når man er 30 år gammel. (Miles 

2000) 

 

Målemetoden for okklusal slitasje på molarene ble vurdert til nøyaktig opp til 35-årsalderen. 

Deretter reduseres nøyaktigheten på aldersbestemmelsen. Dette hovedsakelig grunnet tanntap. 

Slitasjen vil øke på gjenværende tenner om man mister noen. I den angelsaxiske populasjonen 

var det vanlig å miste tenner etter 45-50-års alderen. Det var derfor viktig for Miles å finne ut 

hvor mye tanntapet påvirket slitasje på det resterende tannsettet. Miles så at dersom man 

hadde tap av tenner kunne det gi en feilestimering av alder på hele ti år. Dette fordi 

gjenværende tenner får større syklisk belastning, og dermed mer slitasje. (Miles 2000) 

 

Tannslitasjen avtar med tiden, som kan følges av formelen, kraft/areal = stress. Ny-erupterte 

molarer har skarpe kuspetopper. Disse kuspene slites ned først, med «høy» hastighet. Med tid 

og slitasje blir arealet på kuspene større, og prosessen går dermed saktere. Når kraften utøves 

på en flat krone er slitasjehastigheten lavest, men dog slites eksponert dentin raskere enn 

emalje. Stress og mengden tannsubstans som slites vil derfor være høyt like etter frembrudd 

og deretter avta med tid og slitasje. (Miles 2000) 
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Miles introduserte begrepet “funksjonell alder” for en tann, som er den tiden tannen har vært i 

funksjon i munnhulen. Altså, M1 er funksjonell etter fylte 6 år. En antagelse er at grunnen til 

at M1 slites mer enn M2 og M2, mer enn M3, over samme tid - er at kraft påført blir bedre 

fordelt jo flere tenner som kommer til i munnhulen. Pubertet fører også til mer slitasje på 

tennene mente Miles. Dette på grunn av økt muskelkraft, mer matinntak osv. i pubertal alder. 

Den enkelte tanns posisjon i munnen vil også avgjøre kraften den blir påført, og videre 

slitasjen. Dette er teorier på hvorfor M1, M2 og M3 slites ulikt. (Miles 1963) 

 

For å bestemme alder (spesielt viktig ved eldre kadavre) sammenlignet han M2 med slitasjen 

på M1 og fant estimert alder, sammenlignet M3 med slitasjen på M1 og fant estimert alder, og 

sammenlignet M3 med slitasjen på M2 og fant estimert alder. Så tok han gjennomsnittet av 

disse tre målingene for å finne den mest nøyaktige alderen. Systemet ble satt i et diagram hvor 

Miles trakk diagonale linjer for å sammenligne alder mot referansen. Jo eldre individene var 

da døden inntrådte, jo mindre troverdig ble denne måten å diagnostisere alder på. Dette 

grunnet dårligere kvantitet og kvalitet på molarene. Ikke alle tenner kunne vurderes opp mot 

referansetenner, da det var for lite tannsubstans igjen til nøyaktige målinger. Individer eldre 

enn 40-50 år hadde også mistet flere molarer som gav mindre substans å jobbe med for å 

vurdere alderen. Miles understreker at det er vanskelig å måle alder via slitasje om kraniet er 

over 67 år. Dette korresponderer med 49 år funksjonell alder for M3. (Miles 1963) 

 

 

 
Fig. 4 Aldersestimering ved gjennomsnittsregning med Miles metode. Et typisk eksempel på 
hvordan alder estimeres ved å kalkulere funksjonell alder ut ifra okklusal slitasje. (Miles 
1963) 
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Fig 1. Miles chart/skjema over sammenhengen mellom okklusal slitasje og alder. (Miles 
1963)  
 

Det mest kjente studiet gjort av Miles er utført på 190 skjeletter fra angelsaxiske graver i 

Breedon-on-the-Hill i Leicestershire. Tannsettene var slitte og hadde tap av tenner (ante 

mortem). Han plukket ut 38 kadavre som hadde hele tannsett. De 38 tannsettene ble nøye 

vurdert ved å bruke “Schour og Massler chart”, og i tillegg tok han for seg arbeidet til Gleiser 

& Hunt og Garn, som hadde referansealdere. (Miles 1963; Schour and Massler 1940)   

 

 
Fig. 2 Skjematisk tannfelling og tannerupsjon beskrevet av Schour og Massler. (Miles 1963; 
Schour and Massler 1941 ) 
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Fig. 3 Metoder for aldersestimering fra alveolære (AE)-, og partielle (PE) stadier av erupsjon, 
utført på mandibulære tenner. Dette er studert av Gleiser og Hunt (1955), Garn et al. (1958), 
Ando (1965), Haavikko (1970) og gjennomsnitt fra Smith et al. (1998). (Wilmott et al. 2013) 
 

Miles plukket videre ut 32 av de 38 skjelettene til ytterligere studier, da disse hadde M1 

frembrutt. De 32 skallene ble rangert fra alder 6-19 år. I en kronologisk rekkefølge studerte 

han de yngste tannsettene først og så hvordan slitasjen utviklet seg med tiden. Miles hadde 

referansealdre på tenner fra andre skjeletter med kjent alder, som han sammenlignet sitt 

materiale med. Han så på slitasje på okklusalflatene på alle tenner generelt. Slitasjeområdene 

progredierte både i antall og størrelse med alderen, og fulgte et likt mønster. Han noterte 

mengden dentin eksponert med økt slitasje. Miles så også at premolarenes slitasjemønster var 

ganske likt som molarenes, mens incisivenes slitasje varierte mer. Kranier som hadde den 

samme alderen viste lik grad av slitasje og det var lite individuell variasjon. (Miles 1963) 

 

Basert på flere studier utformet Miles’ metoden sin om hvordan bestemme alder ut ifra slitasje 

på molarene. Han brukte molarene da han mente at de fulgte et jevnt kronologisk 

slitasjemønster.   

 

Mange har studert Miles’ metoden. Blant annet C. Owen Lovejoy brukte Miles’ metode for å 

estimere alder på 512 kadavre med kjent alder. Han anvendte 5 målemetoder: os pubis 

symfysen, anteriore overflate av ileum, røntgenbilde av proksimale femur, tannslitasje (Miles’ 

metode) og lukking av kraniesuturene. Metodene ble undersøkt først alene, deretter i et 

sammensatt system. Lovejoy konkluderte med at tannslitasje var den målemetoden som alene 

best indikerte alder, med minst underestimering av aldersbestemmelse. Derimot, var det 

resultatet av alle metodene sammen, en multifaktoriell målemetode, som totalt sett gav de 

mest nøyaktige resultatene. (Miles 2000) 
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Brothwells metode 

Brothwells diagram er basert på Miles sine metoder. Metoden er ordnet i en ordinal skala, og 

er ofte brukt av arkeologer. Brothwells chart har et skåringssystem som klassifiserer alder i 

fire ulike kategorier: 17-25 år, 25-35 år, 35-45 år og 45 år og oppover, i forhold til Miles som 

bruker en kontinuerlig skala. Brothwells chart er brukervennlig og rask å anvende, men den 

trenger å bli validert opp mot skaller med kjent alder. (Aldossary et al. 2018) 

 

 
Fig 5. Brothwells skjema over sammenhengen mellom okklusal slitasje og alder. (Oliveira et 
al. 2006) 
 

Brothwells metode har blant annet blitt brukt til å estimere alder på to ulike populasjoner fra 

arkeologisk materiale fra kystlinjen i Sao Paoulo, Brasil. Materialet kom fra Picuaguera og 

Ternorio, og ble studert av tre eksaminatorer. Eksaminatorene gjorde makroskopiske 

undersøkelser av tannsettene to ganger hver, under like forhold. Ettersom forskjellige molarer 

i samme tannsett viste ulik aldersindikasjon, ble alderen til hvert enkelt individ estimert som 

et gjennomsnitt. Resultatene ved etterprøvingene gjort av samme eksaminatorer viste under to 

års forskjell når alderen ble sammenlignet med første måling, og gav derfor god validitet og 

reliabilitet. Alderen estimert for hver individuell tann ble presentert som en nedre og øvre 

grense, og ikke en presis alder. Det endelige resultatet ble sammenlignet med andre 

aldersbestemmende undersøkelser og viste en forskjell i alder på mindre enn 8,22 år. 

(Aldossary et al. 2018; Oliveira et al. 2006) 

 

Tannsettene undersøkt (fra Picaguera-gravene og fra Tenorio-gravene), stammet fra ulike 

tidsepoker (fra 6880 til 3825 f. kr.). Det arkeologiske materialet bestod av 174 molarer fra 22 

humane rester fra Picaguera-gravene, samt ytterligere 123 molarer fra 16 humane rester fra 
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Tenorio-gravene. Materialet hadde hele eller fragmenterte deler av maxilla og mandibula, 

hvor molarene var intakte på begge sider (venstre og høyre), uten frakturer eller kulturelle 

remodelleringer.  (Aldossary et al. 2018; Oliveira et al. 2006) 

 

Mennesker fra Picaguera-populasjonen spiste hovedsakelig bløtdyr, krepsdyr, pattedyr, fugler 

og reptiler. Ild ble brukt til å tilberede maten, og teknikkene deres var enkle og inkluderte 

bruk av stein, bein, skall og tannartefakter. Tenorio-populasjonen hadde en diett basert på 

fisk, bløtdyr, pattedyr, skilpadder, krepsdyr, pinnsvin, fugler og grønnsaker. Det ble funnet 

rester av stein, bein, skjell og tannartefakter som trolig ble brukt til å tilberede maten. 

(Oliveira et al. 2006) 

 

 
Fig. 6 viser ulike stadier av slitasje på molarer for Piacaguera (1-3) og Tenorio (4-6) med 
økende slitasje. Bildet illustrerer prosedyren av aldersestimering ved hjelp av tannslitasje og 
viser de okklusale flatene av noen molarer brukt i studien. Bilde 1 og 4 viser kategorien 17-25 
år, bilde 2 og 5 viser alderen 25-35 år, og bilde 3 og 6 viser alderen 35-45 år. (Oliveira et al. 
2006) 
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Fig. 7 viser ulike tenner klassifisert i Brothwells chart under etterprøvingen gjort i studien fra 
Brasil. Resultatene ved etterprøvingene som ble utført av samme eksaminatorer viste under 2 
års forskjell når alderen ble sammenlignet med første måling. (Oliveira et al. 2006) 
  

 
Fig. 8 Brothwells klassifisering av molarslitasje. Dette er en måte å gradere slitasje på, mtp. 
f.eks journalføring, men gir ingen aldersbestemmelse. Det hvite viser til emalje og det svarte 
viser til eksponert dentin. (Richter and Eliasson 2015) 
 

Brothwells metode er testet flere ganger. Fra en artikkel skrevet i 2018 ble 50 kinesiske 

tannsett med kjent alder (16-62 år) undersøkt - dette for å verifisere hvor godt Brothwells 

chart er til å estimere alder. Det er ikke oppgitt hvilken tidsperiode skallene stammer fra. 

Første- og andre molar ble eksaminert, tredje molar ble ekskludert. Resultatene var svært 

gode, og viste til at Brothwells chart kan brukes med relativ sikkerhet og viser god 

nøyaktighet. (Alayan et al. 2018)    
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Solheims metode  

Den norske tannlegen Tore Solheim har i en studie fra 1988 vurdert ulike metoder å gradere 

slitasje på. For Solheim var hovedmålet å undersøke den beste måten å gradere slitasje på, 

samt å se på faktorer som påvirket slitasje og aldersbestemmelse. Solheims undersøkelser 

resulterte i funn som gav gyldighet i forhold til å aldersbestemme individer ut ifra 

enkelttenner. Solheim så på slitasje i forhold til type tann, hvilken side tannen var på, kjønn, 

grunn til ekstraksjon, tannens alder og logaritmiske og square transformasjoner av 

attrisjonsmålingene. (Solheim 1988) 

 

Solheim undersøkte attrisjon på over 1000 ekstraherte tenner fra individer av kaukasisk 

etnisitet. Tennene som ble undersøkt hadde opprinnelse fra en populasjon i Washington and 

Oregon, USA. Tennene ble målt etter målemetodene til Gustafson, Johanson og Dalitz. 

Solheim fant ut at «Johansons scoring system» var det systemet som hadde best sammenheng 

med alder. (Dalitz 1962; Gustafson 1950; Johanson 1971) 

 

Det ble utført en regresjonsanalyse hvor den avhengige variabelen var alder og uavhengig 

variabel var slitasjemålingene. Solheim undersøkte alle typer tenner, utenom molarene. Han 

studerte blant annet hvor attrisjons-områdene på tennene var, målinger av total tann- og 

kronelengde, og målinger av attridert overflateareal av emalje og dentin i et mikroskop (målt i 

millimeter). 

 

Resultatene av studien viste at premolarene var de tennene som hadde størst samsvar når det 

gjaldt slitasje i forhold til korrekt aldersestimering. Den mest nøyaktige av premolarene igjen, 

var mandibelens 2. premolar. For at det ikke skulle bli skjevfordeling i den statistiske 

analysen, ekskluderte han kontralateralen på venstre side, hos de individer som hadde to 

tenner av samme type. Det ble ikke påvist noen signifikant forskjell på samme tanntype på 

ulik side. (Solheim 1988).  

 

For å prøve å finne et ikke-lineært forhold mellom alder og attrisjon ble det gjort en square og 

en logaritme transformering, regnet ut av et dataprogram. Solheims analyser viste at square 

transformation ikke gav bedre korrelasjon med alder. Log transformation gav positive 

resultater på noen tenner, mens det gav negative resultater på andre tenner. Ved å bruke 

tannens funksjonelle alder i stedet for individets alder ble resultatet dårligere. Kjønn og grunn 
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for ekstraksjon påvirket ikke resultatet spesielt, men kjønn sammen med slitasje kunne i noen 

tilfeller vise mer nøyaktighet mente han. (Solheim 1988)  

 

Resultatet i analysen: 

- Slitasje varierte mellom ulike tenner 

- Av alle tenner undersøkt hadde hjørnetenner svakest relasjon til alder 

- På 5 av 10 tenner var det attrisjon som ga mest nøyaktig alder 

- For maxillas insisiver var det kronehøyde som ga mest nøyaktig alder 

- For maxillas hjørnetenner og mandibulas 1. premolar var det arealet av emalje-attrisjon 

som ga mest nøyaktig alder 

- Mandibulas 2. premolar viste sterkest korrelasjon mellom attrisjon og alder 

(Solheim 1988) 

 

Siden ulike tenner ikke har lik mengde slitasje, bør man bruke individuelle formler for hver 

tann for å bestemme alder ut ifra slitasje mente Solheim. På de tennene som har lav 

korrelasjon med alder, bør man heller bruke andre alderstegn for å bestemme alder. Av 

tennene han studerte var det premolarene som viste sterkest korrelasjon, og bør derfor brukes 

når man skal bestemme alder. (Solheim 1988) 

 

Solheim så at slitasjens hastighet hadde en tendens til å synke med alderen. Det kan forklares 

ved at man spiser mykere mat, eller har større overflate å fordele kraft på. Mindre muskelkraft 

hos eldre mennesker kan også være en grunn til redusert slitasje. Solheim mener 

at utbredelsen av slitasje er vanskelig å måle. De fleste forskere som har undersøkt slitasje av 

tenner bruker et scoring-system. Scorene kan være enkle å definere, men han mener at det å 

måle en tann i millimeter kan være mer objektivt og muligens mer relatert til alder. Solheim 

mener at det å måle attrisjon på en enkelt tann er ikke å anbefale fordi korrelasjonen med 

alder er relativt svak sammenlignet med andre aldersforandringer som farge og translucens. 

Skal man se på slitasje, bør man se på flere tenner eller hele tannsettet, og målingene burde bli 

satt i en multippel regresjonsmetode for å estimere alder sammen med andre 

aldersforandringer. (Solheim 1988) 
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Hensikt med studiet 
Vi ønsket å undersøke om Miles’ og Brothwells metoder for aldersestimering kan brukes på 

mennesker i dag samt på arkeologisk materiale i fremtiden. Prosjektet ble ønsket utført på 

basis av ren nysgjerrighet, men også for å kunne stadfeste om metodene er relevante for 

rettsodontologiens nåtid og fremtid, eller om nye metoder bør utformes.  

 

Etter grundig undersøkelse av tilgjengelig materiale (fra PubMed), har vi ikke funnet 

rapporter som tilsier at en lignende studie har blitt utført tidligere. Vi anser det derfor som 

rettsodontologisk nyttig å vite om to av de mest kjente metodene for aldersbestemmelse 

gjennom tidene basert på tenner, nemlig Miles’ og Brothwells metoder, er utdaterte eller 

gyldige for nåværende og fremtidig forskning. Dette anser vi som relevant på nasjonalt nivå 

for å eventuelt kunne bistå den norske identifiseringsgruppe ved Kripos for 

aldersbestemmelse av individer.  

Materiale og metoder  
Studien ble gjennomført i løpet av desember måned 2019. Materialet ble gjennomgått og 

studert i løpet av perioden januar-februar 2020. Studien baserer seg på materiale fra 25 

frivillige personer. Testgruppen ble inndelt i fem aldersgrupper med fem personer i hver 

gruppe: fem personer mellom 20-30 år, 30-40 år, 40-50 år, 50-60 år og 60-70 år. 

 

Alle testpersonene samtykket til bruk av innhentet informasjon og materiale til studien. 

Testpersonenes alder var eneste opplysningen vi ønsket å få oppgitt. Hver enkelt person 

samtykket til 1) å oppgi egen alder, 2) at det ble tatt avtrykk og videre laget gipsmodeller av 

egen overkjeve og underkjeve, 3) at det ble tatt kliniske foto av egen overkjeve og 

underkjeve.  

 

Finansiering av tilgjengelig materiale er av Det odontologiske fakultet i Oslo. Vi fikk tillatelse 

av ledelsen å bruke nødvendig materiale for studien uten eksterne påkostninger. Det ble brukt 

tilgjengelige avtrykkskjeer, alginatpulver, sterilt vann, speil, sonde, sterile fotospeil, 

hygieneutstyr (spritkluter, duker, plastkopper), samt utlån av digitalt kamera av type Canon. 

Det ble brukt tilgjengelige båser/uniter i 5. og 6.etg., på Det odontologiske fakultetet, til selve 

utførelsen av prosjektet. 
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Problemstillinger og hypoteser i forkant av studiet  

Optimalt utgangspunkt for testpersonene var tilstedeværelsen 1., 2. og 3. molar i begge kjever, 

uten protetiske erstatninger, samt ingen eller så lite restaureringer som mulig i tannsettet. 

Dette for å kunne utføre studien på så likt som mulig det test-materiale som Miles og 

Brothwell undersøkte i sin tid. De utførte studier av tannsett med ren tannsubstans som 

utgangspunkt. Vi valgte å ikke ha med nevnte faktorer som kriterier, da studien ville blitt 

optimalisert og ikke realistisk ovenfor dagens tannsett og befolkning. Målet vårt er å vite om 

disse metodene kan brukes på dagens mennesker og i fremtiden. Dagens mennesker har flere 

restaureringer i tannsettet enn tidligere, og større andel manglende 3. molar. I tillegg ser vi 

mer tendens til syreskader enn tidligere, dog mindre attrisjon.  

 

Valget av metode for studien baseres derfor ikke på om et individ mangler molarer eller har 

restaureringer i tannsettet. Studien blir derfor egnet til å besvare problemstillingen om Miles 

og Brothwells metoder for aldersbestemmelse vil være gyldig i dag og i fremtiden, nettopp 

fordi det ikke selektivt velges ut hvilke tannsett som undersøkes. 

 

Hver enkelt person ble undersøkt klinisk på Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 

etter å ha skrevet under på egen samtykkeerklæring (vedlegg 2). Det ble tatt avtrykk i alginat 

av over- og underkjeve og videre laget gipsmodeller av disse. Deretter tok vi kliniske foto (tre 

foto per testperson). Alder på de frivillige ble notert i et eget skjema.  

 

Etter innhenting ble alt materiale, totalt 50 studiemodeller og 75 kliniske foto, undersøkt. 

Dette ble gjort 10. januar 2020 på Det Odontologiske fakultet. Vi studerte hver enkelt av 

testpersonenes materiale, og vurderte slitasje på alle molarer ved å analysere bilder og 

modeller sammen. Vi aldersestimerte alle individene i henhold til Miles’ og Brothwells 

metoder basert på fig. 1, fig. 4 og fig. 5. 

 

Miles’ metode baserer alderen på et gjennomsnitt av slitasje på de ulike molarene tilgjengelig 

i et tannsett. Vi gav alder på alle tilstedeværende molarer én og én, summerte disse i henhold 

til fig. 4 og fant gjennomsnittlig alder. Vi aldersbestemte derfor tannsettet som en helhet. 

Miles’ metode kan aldersbestemme individer opp til ca. 67 år.         
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Brothwells metode aldersbestemmer individer innenfor aldersgrupper. Aldersgruppene er fra 

17-25, 25-35 og 35-45. Vi undersøkte molarene i forhold til Brothwells skjema, hvor man 

vurderer 1., 2. og 3. molar i en kvadrant, og som helhet plasserte personene i de ulike 

alderskategoriene. Brothwells metode kan aldersestimere individer opp til ca. 45 år. 

 

Resultat  
Tabell 1. Testpersonenes faktiske alder, alder beregnet etter Miles’ chart (fig. 1) og alder 
basert på Brothwells chart (fig. 2). *«eller yngre» tilsier at molarene viser noe mindre slitasje 
enn gruppen 17-25 år definert av Brothwell.  
 
 Studienummer/person Faktisk Alder Brothwells alder Miles’ alder 
20-30 år 001 25 17-25(eller yngre) * 18,2 

002 23 17-25(eller yngre) * 18,8 
003 22 17-25(eller yngre) * 15,3 
004 23 17-25(eller yngre) * 17,3 
005 24 17-25(eller yngre) * 15,2 

30-40 år 006 36 17-25 20,6 
007 30 17-25 21,4 
008 32 17-25 22 
009 32 17-25 16,6 
010 32 17-25 17 

40-50 år 011 50 25-35 35,1 
012 43 25-35 30,3 
013 44 17-25 23,7 
014 48 17-25 18,3 
015 42 25-35 33,1 

50-60 år 016 51 25-35 23,3 
017 53 17-25 15,5 
018 56 17-25 18,8 
019 59 35-45 22,3 
020 59 25-35 19,8 

60-70 år 021 60 17-25 18 
022 65 17-25 20,9 
023 65 17-25 20 
024 61 25-35 22 
025 63 25-35 18,8 
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Fig. 9 Grafisk presentasjon som viser at «Miles’ alder» og faktisk alder på testpersonene 
varierer. Figuren viser tydelig lavere alder gitt basert på Miles’ diagram i forhold til faktisk 
alder på testpersonene. 
 

Vi utførte en t-test fra dataene registrert i Miles’ metode. En t-test brukes for å se om det er en 

betydelig forskjell mellom to grupper med data som i dette tilfelle er alderen. Vi 

sammenligner den faktiske alderen til testpersonene mot den kalkulerte alderen via Miles’ 

metode, og ettersom disse tallene gjelder for samme person, er dette en relatert T-test eller en 

paret T-test. En t-test gir oss en såkalt P-verdi, og hvis denne er mindre enn 0,05, så er det en 

signifikant forskjell mellom gruppene. Testen ble regnet ut via Excel regneark, og ble gjort i 

to omganger. 

1. I første utregning tok vi utgangspunkt i at vi hadde en retningsbestemt hypotese om at 

det kom til å være lavere alder ved bruk av Miles’ metode, og at dette kom til å være 

en betydelig forskjell. Vi valgte da en ensidig fordeling ved utregning. Ved å 

gjennomføre testen på denne måten ble resultatet: P = 2,51x10-8.  

2. I andre utregning brukte vi en tosidig fordeling, hvor vi antar at det var en forskjell 

mellom faktisk alder og kalkulert alder, men vi visste ikke om Miles’ alder kom til å 

være høyere eller lavere enn den faktiske. Resultatet vi fikk da var: P = 5,02x10-8.  
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I begge tilfellene er P verdien langt utenfor grensen for om det er likhet eller ikke. Det vil si, 

her er det en signifikant forskjell på den faktiske alderen til individet og den utregnede 

alderen ved Miles’ metode. (Heath 1995; Statisticshowto) 

 

 
Fig. 10 Grafisk presentasjon som viser at «Brothwells alder» og faktisk alder på testpersonene 
varierer. Figuren viser tydelig lavere alder gitt basert på Brothwells diagram i forhold til 
faktisk alder på testpersonene etter fylte 25 år. I testgruppen mellom 20 og 30 år faller 
personene under Brothwells gruppe 17-25 år. 
 

 

Studien resulterer i at man per i dag ikke kan bruke metodene til Miles’ eller Brothwell for å 

aldersbestemme nåtidens tannsett på individnivå. Hovedsakelig begrunner vi dette med at 

dagens moderne tannsett for det første ofte inneholder restaurerende eller kosmetiske 

tannerstatninger, som fyllinger, kroner, implantater, proteser o.l., samt at flere fjerner 

visdomstenner. En annen faktor er at folk tar i større grad vare på tennene sine enn før. De 

aller fleste pusser tennene sine daglig, bruker fluortilskudd, har dermed mindre slitasjeskade 

enn før, med mindre det er et tilstedeværende abrasivt- eller attrisjons-problem. En tredje 

årsak er at mennesker i dag har andre kostholdsvaner enn tidligere generasjoner. Maten 

forberedes lettere, og er i tillegg mer prosessert, mer fabrikkert og produsert. Sistnevnte kan 
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føre til mindre slitasje grunnet mindre nødvendig tyggetid og mindre bearbeiding av maten i 

munnen. 

 

Erosjoner vurderes ikke i Miles’ eller Brothwells metoder, da arkeologisk materiale eroderes i 

jorden. Dette vil da være feilkilde om man studerer erosjon på tannflatene. Erosjoner er i dag 

ytterligere utbredt blant dagens mennesker enn tidligere, og er nåtidens og fremtidens «store 

synder». Syreskader på tennene vurderes på individnivå, og kommer an på inntak av 

syreholdig mat og drikke, hyppighet og mengde, samt kvalitet på tannsubstans. Mengde 

erosjonsslitasje kan dermed ikke aldersbestemme et tannsett. 

 

Miles’ og Brothwells metoder ble brukt i en tidsperiode hvor slitasje på tennene var mer 

utbredt og mer alvorlig. Mat ble kraftigere tygget og bearbeidet av tannsubstansen enn i dag. 

Det har ført til større okklusal slitasje tidligere, enn den i senere tidsepoke. 

 

Resultatene av studien viser til drastisk lavere aldre på test-personene ved bruk av Miles’ og 

Brothwells metoder for aldersestimering. Dette skyldes trolig kombinasjoner av de 

overnevnte årsakene, en multifaktoriell sammenheng. Årsaken som veies høyest, er trolig 

mengden restaureringer i tannsettet, som gjør at man ikke kan vurdere slitasje på ren 

tannsubstans alene, noe Miles’ og Brothwells metoder baseres på og helt avhengig av, for å 

kunne aldersbestemme.  

 

Diskusjon  
Målet med studien var å undersøke noen metoder brukt til aldersestimering ved hjelp av 

slitasje, og vurdere om disse kan brukes i dag, og på fremtidig arkeologisk materiale.  

I studien tok vi utgangspunkt i metodene til Miles og Brothwell, da de brukte 

rettsodontologisk materiale med utgangspunkt i kronedelen av tennene. Vi valgte å ikke bruke 

Solheims studier for aldersestimering i forsøket vårt, ettersom han bruke flere metoder til å 

vurdere slitasje. Solheim analyserte flere karakteristika både fra krone- og rot-del, og brukte 

heller ikke molarer i sine forsøk. Han brukte også ekstraherte tenner og kun enkelte tenner. 

Hele tenner hadde vi ikke muligheten til å få tak i til studien vår. Vi hadde «bare» tilgjengelig 

levende individer, og dermed tilgang på kronedelen av tennene til våre forsøkspersoner. Vi 

ekskluderte derfor Solheims forskning i vår studie, ettersom vi ikke ville fått valide resultater 

i forhold til Solheims materialer og metode. Vi kunne heller ikke vurdere resultatene opp mot 
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Miles’ og Brothwells metoder, som begge fokuserte på molarene i sine forsøk. Derimot har 

Solheims studier gitt oss innsyn i interessant forskning, som har gitt oss kunnskap om slitasje 

relatert til aldersbestemmelse ved bruk av hele tannen, og ikke deler av den.  

 

Ettersom slitasjemønsteret som ses på tenner i dag er annerledes enn før, antok vi at metodene 

til Miles og Brothwell ville få store avvik. Studien vår ble utført på en tilfeldig utvalgt gruppe 

mennesker med kjent alder. Resultatene viste i den yngste aldersgruppen en forskjell på 6,4 år 

i gjennomsnitt for Miles’ metode, og noenlunde innenfor riktig gruppe ved bruk av 

Brothwells metode. Ved økende alder hos individet ble avviket større, og for den eldste 

aldersgruppen var det hele 42,9 år forskjell i gjennomsnitt ved Miles’ metode, og for 

Brothwell havnet 60% i den yngste gruppen og 40% den nest yngste gruppen. Dette tyder på 

lite pålitelighet og nøyaktighet ved bruk av disse metodene.   

 

1) Resultatene er basert på student Katrin Godøs og student Sarah Emilie Birkelands 

kunnskaper og evner til å aldersbestemme i forhold til Miles’ og Brothwells metoder. Ingen 

andre, odontologer eller rettsodontologer, har sett gjennom studiematerialet og har kunnet 

verifisere resultatene. 

 

Om det i fremtiden skulle være ønskelig for andre (rådgivere, observatører og/eller andre 

samarbeidspartnere) å undersøke og/eller bekrefte/avkrefte studieresultatene, må dette evt. 

søkes om før materiale destrueres, samt godtas av testpersonene. Det vil kunne være nyttig for 

forsøket med en ytterlige inspisering og verifisering av resultatene for å gi studien sterkere 

validitet.  

 

2) Ingen fysiske tenner ble studert. Resultatene er basert på bilder i 2D, samt modeller, noe 

som ikke gjengir 100% virkeligheten av tenner. Hadde vi hatt ekte tenner til studien kunne vi 

studert fargeforskjell og kvalitet på tannsubstans i forhold til å vurdere hvor mye emalje og 

dentin som er slitt av okklusalflaten. Gipsmodeller kan også inneholde luftbobler og 

porøsiteter som kan bli en feilkilde ved vurdering av slitasjen.  

 

3) Miles’ metode kan aldersestimere individer opp til 67 år og Brothwells metode kan 

aldersbestemme individer opp til 45 år. Vi undersøkte testpersoner opp til 70 år, noe som gir 

feilkilder i forhold til å aldersestimere individer over 67 år for Miles, og 45 år for Brothwell.  
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4) Miles’ og Brothwells metoder aldersestimerer tenner basert på diagrammer i svart-hvitt. 

For å skulle vurdere slitasje på tenner ville det være mer nøyaktig med diagrammer i farge, 

for å lettere kunne tilsi forskjellen mellom emalje og dentin. Det fremstilles noe uklart  

i forklaringene om hvilken tannsubstans som tilsvarer hva, i forhold til styrken og intensiteten 

på svart- og hvit-fargene i begge diagrammene. Dette gjorde det vanskelig å bestemme 

korrekt alder i forhold til det at vi ikke vet med sikkerhet hvor mye slitasje de markerte 

områdene tilsvarer. 

 

5) Mange i dagens samfunn beskyttes mot okklusal slitasje ved at de bruker bittskinne. Enten 

grunnet bruxisme og attrisjoner eller som ledd i behandling av TMD-problematikk. Dette kan 

også være grunn til at det ses mindre slitasje hos dagens befolkning. Dette kommer, som 

nevnt over, i tillegg til alle endringene som har skjedd i forhold til matvaner og behandling av 

tenner.   

 

Konklusjon  
Metodene kan ikke brukes på individer i dag, og heller ikke på fremtidig rettodontologisk 

materiale eller skjelettstudier. Det ses ikke lengre den samme sammenhengen mellom 

attrisjon og alder, da mennesker i dag ofte har velrestaurerte tannsett som dekker for den 

eventuelle slitasjen. I dag har vi også andre mer valide metoder som brukes til å 

aldersestimere og identifisere individer og arkeologiske funn. Miles’ og Brothwells metoder 

er derfor ikke like nødvendige i dag som de var før, fordi nyere metoder er mer gyldige.  
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Vedlegg 2 
Samtykkeerklæring:  

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 «Hvilke metoder finnes for å gradere tannslitasje og kan 
disse være med på å aldersbestemme individer i dag?» 

 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se på 
tannslitasjen til individer og måle dette opp mot alder. I dette skrivet gir vi deg informasjon 
om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Formålet er å finne ut om metoder som brukes på arkeologisk materiale for å gradere 
tannslitasje og måle dette mot alder, kan brukes i dag. Tannslitasjen har endret seg med tiden 
og på arkeologisk materiale ser man mer slitasje enn på dagens tenner. Syreskadene har 
derimot endret seg og man ser mer syreskader på tennene i dag. Vi ønsker derfor å vurdere 
om utvalgte metoder for aldersbestemming er troverdige til å f.eks aldersbestemme mennesker 
utsatt for store skader/død i dag og i fremtiden. Problemstilling: Hvilke graderinger kan 
brukes for slitasje, hvilken metode er mest presis for å identifisere alder og kan disse 
metodene brukes på mennesker i dag samt på arkeologisk materiale. Denne studien vil brukes 
til å skrive en masteroppgave ved det Odontologiske Fakultet. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Student Katrin Godø og student Sarah Emilie Birkeland ved Universitetet i Oslo. Veiledet av 
Sigrid Ingeborg Kvaal, Førsteamanuensis. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Vi ønsker fem frivillige personer (totalt 25) i hver av kategoriene 20-30 år, 30-40 år, 40-50 
år, 50-60 år og 60-70 år, til å stille opp for avtrykk av tannsett og for kliniske foto av tannsett, 
slik at vi kan sammenligne slitasje opp mot alder. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du kommer til en avtalt tid hvor vi vil 
bruke ca. 20 min på å ta avtrykk av over- og underkjeve, slik at vi kan lage gipsmodeller av 
tannsettet. Samt ta kliniske foto av overkjeve og underkjeve. De eneste opplysningene som 
innhentes om personen er pasientens alder og settes sammen med pasientens modeller og 
foto. 
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli destruert. Det 
vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
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Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
• Det er kun student Katrin Godø og student Sarah Emilie Birkeland, samt veileder Sigrid I. 

Kvaal som vil ha tilgang til innhentet materiale.  
• Artikkelen vil publiseres på UiO sine nettsider og vil inneholde vurdering av materiale 

samt kliniske foto (anonymisert).  
 
Ansikt vil ikke i noen form være synlig annet enn tenner alene.  
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 01.07.2020. Modeller og kliniske foto vil 
elimineres. Artikkelen vil fremdeles være tilgjengelig ved UiO sine nettsider.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 
• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
• å få rettet personopplysninger om deg,  
• få slettet personopplysninger om deg, 
• få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
• å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) har vurdert at behandlingen av personopplysninger 
i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 
• Student Katrin Godø og student Sarah Emilie Birekland katringodoe93@gmail.com og 

sarbir@icloud.com  
• Førsteamanuensis, tannlege og rettsodontolog Sigrid I. Kvaal s.i.kvaal@odont.uio.no 
• Vårt personvernombud: Odontologisk institutt, UiO 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Katrin Godø & Sarah Emilie Birkeland 
 
 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Masteroppgave av Katrin Godø og 
Sarah Emilie Birkeland, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
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• å delta i studien, ved å tillate at kliniske foto tas og gipsmodeller lages, av mine tenner. 
• at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes (kun via tannsett) 
• at mine personopplysninger lagres som en del av en masteroppgave  
 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. juli 2020 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 


