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«All I want for Christmas is my two front teeth…»

Jula gjør oss gladere og rausere. Vi deler ut gaver og ønsker at 
alle skal ha det godt, både de nær oss og de som er langt borte. Vi 
setter oss selv litt til side, og bryr oss litt mer om andres situasjon 
og behov. Jula bør vare hele året!

For en tid tilbake hadde Dagbladets lørdagsmagasin en repor
tasje om tenner og klasseskiller i Norge. De med god råd bruker 
store summer på kosmetisk tannbehandling med tvilsom helse
gevinst, mens de med minst å rutte med, har dårligere tannhelse, 
færre egne tenner og større ubehandlet behov. Forskjellene er 
ofte store nok til å synes i gatebildet.

I andre land med større 
sosiale forskjeller er 
dette mye verre. Samme 
avis hadde i sommer en 
reportasje fra USA der flere 
hundre tannleger og tann
pleiere møttes til dugnad i 
en stor hall med transporta
belt utstyr for å behandle 
fattige uten helseforsikring. 
Heller ikke «Obamacare» 
dekket tannbehandling, og 
honorarene er høye i USA.

Heldigvis er vi ikke der i 
norsk kjeveortopedi. Men 
de av oss som har vært 

med noen tiår, husker at da trygderefusjonene ikke ble regulert 
fra 1975 til 1990, økte egenbetalingen så mye at mange barn 
måtte avstå fra behandling. Antallet sosialsøknader for dekning 
av egenandelene skjøt i været, og noen kommuner innførte egne 
tilskuddsordninger for kjeveortopedi.

Nå har refusjonene vært gode i mange år, men de siste åra har de 
vært underregulert. Det blir de også i 2018. Vi har felles inter
esser med pasientene i å arbeide for fortsatt gode refusjoner, og 
særlig i solidaritet med de som har dårligst privatøkonomi. Antal
let barn som vokser opp i relativ fattigdom er økende i Norge, 
spesielt  blant innvandrere.

Vi ønsker ikke et samfunn der smil og tenner skal fortelle andre 
hvor du kommer fra verken geografisk eller sosialt. Vi har ingen 
tradisjon for pro bono behandling a la USA. I vår velferdsstat er 
det heldigvis et offentlig ansvar. Men det fritar ikke oss kjeveor
topeder for alt medansvar. Vårt bidrag må være å arbeide for at 
gode refusjonsordninger kan opprettholdes, og sørge for at vi 
ikke bidrar til at de forfaller ved å ta urimelige egenandeler. 

La oss bruke jula både til ettertanke, kos og sløsing. Så kan vi vise 
magamål på flere områder resten av året! 

3M Oral Care
www.3MUnitek.net
kundeservice@mmm.com | Tlf: 06384

Aesthetic Solutions
3M™ Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets & 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive
3M™ Incognito™ Appliance System

God jul!
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KOMMENTAREN

For noen år siden skrev jeg sammen med fire andre et innlegg 
i Tidende. Svaret fra daværende visepresident hadde følgende 
nedlatende tittel som oste av hersketeknikk: «Svar til fem 
bekymrede kjeveortopeder». Vi var ikke bekymret, vi var uenige 
med NTF. Både jeg og andre har opplevd tilsvarende og verre. 
Det dreper en hver debatt, og det er vel også hensikten. Derfor 
ble jeg glad for presidentens svar, og trodde hersketeknikkenes 
tid var forbi i NTF. Helt til jeg leste redaktør Ellen Beate Dyvi’s 
sjokkerende leder nå i november. 
 
Der påpeker hun at det fortsatt kreves betydelig mot for å skrive 
debattinnlegg, og at dette diskuteres flittig i Tidsskriftforenin
gen. Fremdeles møtes debattanter med mistenkeliggjøring av 
motiver, personlig latterliggjøring og forsøk på knebling fra «de 
med makt». Det er nesten ikke til å tro at det kun er kort tid siden 
et debattinnlegg slik ble forsøkt stanset i Tidende. Dyvi tok det 
til Pressens Faglige Utvalg og fikk medhold. Da forsøkte man å 
stanse offentliggjøringen av PFU’s kjennelse! Stor takk til redak
tøren. Slike ukulturer må utryddes.

Hvor står spesialistene?
Ca 10 % av NTF’s medlemmer er spesialister. De vil alltid være i 
mindretall der avgjørelser tas. Det er 1 spesialist og 8 allmenn
praktikere i Hovedstyret og ingen kliniske spesialister blant tann
legene i NTF’s sekretariat. I Representantskapet er spesialistene 
svakt representert og vil aldri kunne få avgjørende innflytelse 
ved voteringer.

Noen av dere har kanskje observert at undertegnede i høst har utfordret NTF’s president til debatt i Tidende om offentlig og privat sek-
tor, spesialister og allmennpraksis. Jeg setter stor pris på at hun svarer utfyllende og seriøst, og slik bidrar til et debattklima der det 
ikke medfører personlig risiko og ubehag å stikke hodet fram. Det har ikke alltid vært slik.

Nye teknikker og buematerialer har gjort det enklere og mer fristende å ekspandere tannbuen på voksne pasienter, men hva med 
iatrogene skader og stabilitet? Samtidig lanseres avanserte kirurgiske teknikker for lateral ekspansjon, i begge kjever, men hvor ille 
skal det være før risiko og kostnader kan forsvares? To kasuspresentasjoner i novembernummeret til American Journal of Orthodon-
tics and Facial Orthopedics (AJO-DO) illustrerer dette.

FRA FAGLITTERATUREN

Kasus 1
«Facial improvement after mandibular midline distraction and surgically assisted 
rapid maxillary expansion», CM Suttorp et al., Nijmegen, Nederland

Dette er en ressurskrevende løsning kirurgisk og kjeveortopedisk. Det kreves om
fattende kirurgiske inngrep i begge kjever, og de er ikke uten risiko. I underkjeven 
måtte det åpnes plass for osteotomi mellom incisivene før utviding med distrak
sjonsapparat, noe som medførte skader på incisivene og endo på 31. Det brukes 
mye plass på å beskrive tilheling av skadene på incisivenes røtter. Resultatet er 
bra både dentalt og ekstraoralt, men ressursbruk og risiko står ikke i noe rimelig 
forhold til gevinsten for pasienten. Etter min mening et eksempel på overbehan
dling som ikke burde vært publisert i AJO-DO. Se på bildene og døm selv!

Kasus 2
«Maxillary and mandibular dentoalveolar expansion with an auxiliary beta 
titanium arch», J de Araujo Gurgel et al.

I tillegg til vanlig fast apparatur ble det foretatt lateral ekspansjon med labialt over
liggende 0.032 betatitanium uten bueform (rett bue) som ble hektet på hovedbuen 
foran første molar og ligert fast i front og i premolarområdet. Den ble løsnet og 
aktivert (rettet ut) ved hvert besøk inntil overkorreksjon var oppnådd. 
Behandlingsresultatet ble også her bra dentalt og facialt, og var langt mindre res
surskrevende enn kasus 1. Men som med all ekspansjon på voksne, er det risiko for 
periodontal skade og beintap over røttene labialt. CBCT 1 år etter behandling viste 
beindekning over alle røtter, men en vet jo ikke om beinet var blitt tynnere i løpet av 
behandlingen. Det holder ikke å slå fast at resultatet er stabilt 1 år etter behandling 
mens pasienten fortsatt bruker vakuumskinne om natta. Trolig kreves livslang reten
sjon, og da spørs det om det er oppnådd så mye mer enn med kun vanlig apparatur.

I Tidende presenteres årets 
kandidater til Hovedstyret, og 
ingen av dem nevner med ett 
ord spesialistene blant saker 
de mener er viktige for NTF 
framover. Dette skjer samtidig 
med at Helsedepartementet 

i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 legger til rette for over
føring av ansvaret for spesialistbehandling og utdanning til 
Kompetansesentrene og Den offentlige tannhelsetjenesten. Er 
ikke kandidatene klar over det, eller synes de det er greit om alle 
spesialistene på sikt blir offentlige? I en paneldebatt for noen år 
siden kalte jo presidenten spesialistene kun for ”et supplement 
til allmennpraksis”, så kanskje de ikke bryr seg? 

Konklusjonen må uansett bli at vi spesialister selv må ta ansvar 
for å fremme våre synspunkter der det er mulig, f.eks. i debatter i 
Tidende. NTF’s ledelse og alle medlemmene trenger informasjon 
om vår virkelighet og våre problemstillinger dersom vi skal ha 
håp om å bli prioritert i NTF’s fagligpolitiske arbeid. Spesialistene 
er ikke et supplement, men en spydspiss i den kliniske utviklin
gen, og våre rammebetingelser og organisering er derfor viktig 
for alle tannleger. Våre erfaringer og utfordringer må være kom
munisert og forstått for å telle med når avgjørelser skal tas. Slik 
nyanseres standpunkter og strategier utvikles og forbedres. For, 
som en norsk næringslivsleder formulerte det i et intervju:

«Der alle tenker likt, tenker ingen spesielt mye.»

 
Tor T.

Blir spesialistene hørt i NTF?

Debattklima, mot og mottakelse

Elbert Hubbard, forfatter og 
filosof (1856-1915):

«For å unngå kritikk må du si 
ingenting, gjøre ingenting og 

være ingenting»

Hva bør vi tillate oss?

Ekspansjonsbehandling på voksne

Før  Under Etter

Før  Under Etter
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Planbiblioteket bygger du selv etter din egen behandlingsfilosofi
Pasientene skal alle ha en individuell plan. Men grupper av pasienter har samme avvik og nesten like 
planer. I Orthodontis kan du derfor lagre planer du bruker ofte i Planbiblioteket og hente dem fram til 
gjenbruk på nye pasienter. 

Når du bruker en plan fra biblioteket, kan du gjøre 
endringer i planen tilpasset den nye pasienten, og 
du kan velge å lagre den som en variant hvis det er 
endringer du gjør ofte.

Slik bygger du ditt eget bibliotek med så mange 
planer som du finner det hensiktsmessig!

Behandlingsplanen i Orthodontis hjelper deg gjennom hele behandlingen:
• Alle kasusopplysninger vises alltid i planen når journalen er åpen.  

Du har full oversikt!
• Du vet mest om kasus når du lager planen, og med Orthodontis blir aldri noe glemt
• Planen forteller deg med fargekoder om alt går som planlagt. Når pasientene ønsker  

«On time, on target», kan du og dine assistenter enkelt gi konkret informasjon

Vi har forenklet lagring av planer, så nå er det virkelig fort gjort!
Du sparer masse tid, får detaljerte planer og optimal kontroll!

ORTHODONTIS ER BEST PÅ SUPPORT
• Du får direkte kontakt med de som utvikler programmet, ikke et callsenter
• Du får innflytelse på den videre programutviklingen på våre DUO-seminarer 

ORTHODONTIS-KURSENE
DUO Workshops  Handson 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 13 klinikker etter din bestilling 

KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 04 80 95 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

ENKLERE OG BEDRE BEHANDLINGSPLANER MED ORTHODONTIS


