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Statistikkdelen i Orthodontis produserer spørringer og rapporter som gir deg full 

oversikt over både praksisøkonomi og pasientlogistikk.

Full oversikt med Orthodontis!

Alle kurs i Orthodontis er for hele teamet fordi en vellykket 
kjeveortopedisk praksis krever godt teamarbeid. Det er viktig 
for oss som utvikler Orthodontis at vi lager et verktøy som 
bidrar til dette, og vi ønsker innspill fra alle i teamet på kurs. 
Men -  kun dersom teammedlemmene, kjeveortopeden 
inkludert, trives sammen og utfyller og respekterer hveran-
dre, vil teamet kunne utvikle seg og sin samlede kompetanse. 
Da vil også de enkelte teammedlemmene kunne vokse.

Dette er et forsømt område i kjeveortopedien og tas sjelden 
eller aldri opp på kurs. Derfor hadde vi invitert Kristin Aase 
fra Novera, som driver med team- og lederutvikling, til i første 
omgang å gjøre oss oppmerksom på hva teamutvikling  
handler om og sparke oss alle litt i gang.  

prAKsisdriFt er teAmArbeid
Kurs og jubileumsmiddag

Kristin er en strålende motivator. Hun legger vekt på å  
registrere personlighetstypene for at man skal forstå seg selv 
og de andre teammedlemmene bedre, og for å kunne sette 
sammen team av personligheter som fungerer sammen og 
utfyller hverandre. 
Men det blir ikke teamutvikling uten at kursdeltakerne  
utfordres. Vi måtte ut av komfortsonen og snakke om både 
oss selv og praksisene vi jobber i til andre enn de vi ser ved  
lunsjbordet til daglig. Det ble både morsomt og tanke- 
vekkende.

timeboka som «dytter»
Det er enklere å si halleluja enn å gjøre det. Det er vanskelig 
å komme i gang med endringer, og Kristin snakket om «dyt-
tere», små triks og tiltak som får endringsprosesser i gang. Tor 
Torbjørnsen rundet derfor av med å vise hvordan Timeboka i 
Orthodontis kan fungere som en slik «dytter». Når timeboka 
skreddersys til den enkelte praksis og det enkelte team, kan 
man designe den så den blir en «dytter» som styrer og even-
tuelt endrer arbeidsfordelingen mellom teammedlemmene 
slik man ønsker. Da kan den også hjelpe til ved opplæring av 
nye medarbeidere. 

Jubileumsmiddag på ekebergrestauranten ble en perfekt 
avrunding. God stemning og deilig mat i en fantastisk bygning 
med utsikt over hele Oslo en nydelig sensommerkveld.

muntert kaos: Kristin kommanderte alle til å bytte plass.
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KOmmeNtAreN

Økonomi og ideologi 
I 1971 ble det innført tak på refusjonene fordi 2-3 kjeveorto-
peder provoserte med svært høye priser. Takene fulgte aldri 
prisutviklingen, og vi slet med stadig dårligere refusjoner helt 
til 1990. I dag er det rammebevilgninger myndighetene vur-
derer fordi de over tid gir lavere utgiftsvekst enn stykkpriser. 
Så økonomi er viktig, men kanskje ikke viktigst.

Organiseringen av norsk kjeveortopedi har vært diskutert 
gang på gang helt siden 1960-tallet da det ble bestemt at 
man ikke skulle innlemme kjeveortopedi i den offentlige  
tannhelsetjenesten, men kjøpe tjenester fra privatpraksis. 
Det har senere vært mange omkamper. I 1986 (Gaare-utval-
get) var vi svært nær overgang til en driftstilskuddsordning  
lik legespesialistenes, men tilhengerne av offentlig kjeve-
ortopedi tapte i Stortinget. På 1990-tallet kom Ellingsæter-
utredningen og i 2001 Spesialistutredningen som begge 
anbefalte å overføre ansvaret for kjeveortopedien til Den  
offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Seinere kom en ny 
utredning fra HD som langt på vei konkluderte i samme ret-
ning. Men ingen av dem har så langt ført til endringer, og  
trygdeordningen består. Og nå har HD skrevet enda en utred-
ning for departementet.

En kollega betrodde meg litt 
beskjemmet at han hadde fått 
brev fra styret i NKF som ba ham 
dempe takstbruken sin. Han hadde 
for høye regninger til Helfo. I en 
tid der det spekuleres i endringer i 
rammevilkårene for kjeveortope-
disk behandling, mente styret at 

en slik takstbruk var særlig uheldig. Men hva er viktigst for 
myndighetene, økonomi, ideologi eller kvalitet?

I alle disse utredningene har argumentasjonen først og 
fremst vært ideologisk, ikke økonomisk. Ingen har direk-
te betvilt at dagens system fungerer bra, men utrederne 
har ment at det var prinsipielt riktig at kjeveortopedisk 
behandling av barn ble lagt under DOT. Det viktigste 
synes å ha vært helsepolitiske prinsipper.

de siste årene har dette endret seg, og økonomiske 
argumenter høres nå stadig oftere fra myndighetene. 
De hevder at kjeveortopedien i Norge er blitt for dyr, 
at takstsystemet er for uklart, og at kjeveortopedene 
henter ut for mye av trygdemidlene til tannbehandling. 
Om det vil bli billigere ved overføring til DOT (eller 
kompetansesentrene?) snakkes det mindre om. Tall fra 
Sverige tyder på at det vil bli dyrere, men det snakkes 
det heller ikke om.
Det er vanskelig å vurdere om helsemyndighetenes 
økonomiske argumenter er reelle, eller om de er del av 
en taktikk overfor politikerne for å presse fram endring-
er som man ønsker av ideologiske grunner. 

Men -  uansett har NKFs styre rett når de i sitt brev til 
offensive takstbrukere blant oss skriver at slik takstbruk 
gir økt risiko for endringer vi ikke ønsker. 

Og behandlingskvaliteten? Den er det visst ingen 
som bryr seg om. Jeg kan faktisk ikke huske å ha sett 
at helsemyndighetene noen gang har vurdert hvilken 
kvalitet på behandlingene de forskjellige organisasjons-
modellene vil gi. 
Det er dessverre typisk,  trist og betenkelig...

 
Tor T.

Rammevilkår for kjeveortopedi

Om økonomi og ideologi - og kvalitet?



FrA FAglitterAtureN

Osseointegrerte dentale implantater sitter veldig mye bedre 
enn våre miniskruer, men å lage miniskruer som osseointe-
grerer vil øke faren for at biter frakturerer når skruen fjernes. 
Derfor ser man etter andre muligheter for å gjøre skruene 
mer stabile.

TADs har på få år blitt et uunnværlig verktøy for oss kjeveorto-
peder, men stabiliteten avhenger av beinkvaliteten. Den er ikke 
like god alle steder, og særlig på barn og unge løsner TADs for 
ofte. Derfor har forskjellige ganeimplantater og ”bone-
anchors”  blitt populære. De kan settes i områder med stabilt 
god beinkvalitet, men de er dyre og krever ofte kirurgisk 
innsetting og teknikerframstilt tilleggsapparatur. Mer stabile 
miniskruer har derfor lenge stått på min ønskeliste.

like før de ble satt inn i femur på rotter, og det ble samtidig 
satt inn ubehandlede skruer. Etter tre ukers tilheling, ble  
rottene avlivet og femur med skruer innstøpt i plast. Man  
undersøkte først endringer i torque-verdier (kraften som 
skulle til både for å skru inn og ut skruene), og fant at de 
ubehandlede etter tre uker satt signifikant dårligere enn de 
behandlede. Ved innsetting krevdes samme torque, men  
etter tre uker trengtes det for lysbehandlede skruer vesentlig 
større torque for å ta dem ut igjen enn for å sette dem inn, 
mens det for de ubehandlede trengtes mindre torque.  De 
behandlede var blitt fastere, mens de ubehandlede var blitt 
løsere. 
Man undersøkte også hvor mye skruene flyttet seg lateralt 
(tippet) under belastning, og fant at ubehandlede skruer 
flyttet seg 40 % mer enn de som hadde fått lysbehandling.

beinvevet rundt skruene ble så undersøkt histologisk. Rundt 
lysbehandlede skruer fant man intakt beinvev med god 
tetthet, trolig tettere enn før skruen ble satt inn, mens beinet 
rundt de ubehandlede var desintegrert og løst. Trolig forklarer 
dette den økte stabiliteten etter lysbehehandling.

Jeg gleder meg til den dagen jeg kan sette inn virkelig 
pålitelige miniskruer hvor som helst i kjevekammen også på 
barn og unge! Det vil gjøre behandlingene enklere og tryggere.
Og da trenger jeg kanskje ikke så mange ganeimplantater og 
”bone-anchors”?
 Tor T.

Syns du miniskruene løsner for ofte?

Nå forskes det på tAds med bedre stabilitet
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Etter fotofunksjonalisering (C) er overflaten hydrofil og dråper samler seg 
ikke lenger som før funksjonalisering (B).

Det forskes kontinuerlig på overflatebehandling av dentale 
implantater, og det er vist at behandling av implantatene 
med UV-lys like før innsetting, øker stabiliteten slik at de 
tåler 3 ganger større belastning før de løsner. Metoden kalles 
fotofunksjonalisering. Den endrer ikke overflatestrukturen 
på titanimplantatet, men gjør den superhydrofil, reduserer 
mengden karbon på overflaten, og endrer overflatespennin-
gen fra minus til pluss. Til sammen gjør dette titanoverflaten 
mer vevsvennlig, og det rekrutteres flere osteogene celler 
som fester seg bedre til titanet og gir økt retensjon.

Det er denne metoden Tabuchi’s team (Nagoya, Japan og Los 
Angeles, California) har anvendt på miniskruer i dyreforsøk. 
Skruene ble belyst i 12 -15 minutter med to typer UV-lys

“Ultraviolet photofunctionalization increases removal 
torque and horizontal stability of orthodontic mini- 
screws.”  Tabuchi et al. AJO-DO, August 2015.      
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den enkle forklaringen er at
Orthodontis er det mest komplette programmet for kjeveortopeder

den utdypende forklaringen er at
Rasjonell kjeveortopedi krever spesialutviklet programvare. Orthodontis er et slikt program.  
Vi prioriterer kjeveortopedi hundre prosent og har ingen allmennpraktikere å ta hensyn til

•	 Timeboka er laget for kjeveortopedi og tilpasses din praksis for optimal pasientflyt
•	 Alle timeavtaler, inkl. recall, tildeles automatisk og sendes på E-post /sms, også når du  

 må flytte mange pasienter fra en dag
•	 Kostnadskontrollen er elektronisk, og all fakturering går automatisk på e-post 
•	 Alle brev til pasienter og tannleger skrives straks ved stolen fra ferdige maler og sendes  

 automatisk på e-post
•	 Du sparer mer på e-post løsningene våre enn Orthodontis koster deg totalt!

Orthodontis er mye mer enn journal, økonomidel og timebok
•	 Dynamisk behandlingsplan, planbibliotek, analyse- og diagnosedel gir umiddelbar  

 oversikt ved hvert besøk 

Orthodontis er best på support
•	 Du får direkte kontakt med de som utvikler programmet, ikke et call-senter
•	 Du får innflytelse på den videre programutviklingen på våre DUO-seminarer

OrtHOdONtis-KurseNe

duO Workshops - Hands-on kurs i praktisk bruk av Orthodontis. Idèdugnad

Kurs i praksisadministrajon for hele teamet

praksisbesøk - Praktisk kurs og teoriseminar for hele teamet

spesialkurs - Vi skreddersyr kurs for 1-3 klinikker etter din bestilling 

KONtAKtiNFOrmAsJON 

 

tlf:  +47 70 04 80 95 

Adresse: strandgata 5A, 6150 ØrstA 

e-post:  post@orthodontis.no

HvOrFOr du bØr velge OrtHOdONtis til diN prAKsis


