
Det er ikke noe nytt at norsk kjeveortopedi er under press. Slik har 
det vært i mange år, også i 2018. Men de store avgjørelsene er 
utsatt. Kanskje kommer de i 2019?

Sett litt fra sidelinja virker det som om presset øker, og at 
avgjørelsene nærmer seg. Myndighetene må snart bestemme 
seg for hvordan de vil norsk kjeveortopedi skal være organisert 
i framtida, og vi kjeveortopeder må tenke gjennom hvordan vi 
vil faget skal utvikle seg for at spesialiteten skal opprettholdes. 
For det er ingen selvfølge.

Offentlig eller privat kjeveortopedi? 
Også i 2018 har det kommet utspill fra myndighetene som 
legger opp til overføring av midler og ansvar fra trygden til Den 
offentlige tannhelsetjeneste og kompetansesentrene. Fjerning 
av refusjon til Gr. C var et slikt forslag. Det er utsatt, men ikke 
begravd.
Det har lenge vært et ønske blant tannhelsebyråkrater at offen-
tlige allmennpraktikere skal involveres mer i kjeveortopedisk 
behandling av barn. Trolig er planen fortsatt at de etter hvert 
skal overta Gr. C. Og kanskje skal pedodontistene bli veilederne 
deres gjennom vekslingstannsettet? De er jo allerede på plass i 
DOT, det er ikke kjeveortopedene.

Kjeveortopedi i privat allmennpraksis?
Det er i ferd med å bli for mange tannleger flere steder i Norge. 
Stadig flere tilbyr derfor kjeveortopedi, gjerne Invisalign, til 
sine pasienter. Etter hvert utvider de trolig repertoaret og be-
handler flere. Forsvinner refusjonen til Gr.C, vil de nok konkur-
rere med oss om barnepasientene også. Det gjør de i mange 
andre land.

Er kjeveortopedien som fag i endring?
Stabile resultater har alltid stått sentralt. Nå fokuseres det mer 
på å unngå gingivale retraksjoner og sikre beindekning over røt-
tene for å kunne tillate nok ekspansjon til å behandle non-ex. 
Periodontistene utvider «The alveolar Envelope» med bein-
transplantater som dekker røttene før kjeveortopedisk ekspan-
sjon, og de reparerer retraksjoner som oppstår. Konsekvenser 
for stabiliteten nevnes ikke. Det løses uansett med livslang 
retensjon, mener stadig flere.

Kjeveortopedi som odontologisk spesialitet har sitt grunnlag 
i kunnskapene om ansiktets og tannsettets vekst og utvikling. 
Det er sjelden bittfeil i melketannsettet, som regel manifesterer 
de seg i løpet av vekslingstannsett. Kjeveortopedisk behandling 
på barn kan derfor defineres som å gripe inn med riktig tiltak til 
riktig tid når det oppstår problemer i vekslingstannsettet, eller 
avvente når det er håp om spontan utvikling til det bedre. Målet 
er alltid gode og stabile bittforhold når hele det permanente 
tannsettet er eruptert. 

På kurs presenteres ofte kun kasus med fullt permanent 
tannsett og erupterte sjuere ved behandlingsstart. Da trenger 
man ikke mye kunnskap om vekst og utvikling. I siste Journal 
of Clinical Orfthodontics presenteres tre kasus som behand les 
non-ex med frontal ekspansjon etter at det er lagt på beinsub-
stitutt over incisivenes røtter labialt. Stabilitet nevnes ikke. 
Heller ikke om man kunne ha startet før felling av 75,85 med 
f.eks. en lingualbue. Da trenger man ikke kunnskaper om vekst 
og utvikling i vekslingstannsettet.

Juleferien står for døra, og den skal vi nyte! 2019 kan bli et 
avgjørende år for vår kjære spesialitet, og vi ønsker styret lykke 
til med den politiske jobben. Men det viktigste er at vi alle 
bidrar til at kjeveortopedien ikke overtas av andre. Vi må stå of-
fensivt fram med løsninger basert på våre kunnskaper om vekst, 
utvikling og stabilitet, og vinne tilbake vekslingstannsettet. Vi 
må ikke falle for tekniske løsninger utviklet for voksne, brukt på 
barn og utført av andre spesialister. Greier vi det, blir det bruk 
for oss også i framtida. 

God jul!
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KOMMENTAREN

Kjeveortopediske praksiser er småbedrifter med få ansatte, og 
ledere og ansatte jobber tett sammen. Til tross for autorisasjons-
krav og formelle kompetanseforskjeller glir mange arbeidsopp-
gaver over i hverandre både i klinikk og administrasjon. Alle 
føler seg meningsberettiget og krever å bli hørt. Det kan gi 
mange gode ideer og forslag, men kan også gå på bekostning av 
lederens autoritet når viktige avgjørelser må tas.

Lederes hovedoppgave har i Norge lenge tendert mot å sørge 
for de ansattes trygghet og trivsel, og gi dem utviklingsmulig-
heter. Litt parodiert kan vi si at lederen skal tjene og legge til 
rette for sine ansatte. I ledelseslitteraturen kalles det «servant 
leadership», eller «tjenerlederskap». Alt godt lederskap må 
ha dette som del av sin målsetting, men får det ta overhånd, 
kan det bli vanskelig for lederen både å ta tak i konflikter og 
ta nødvendige avgjørelser. De ansatte forventer at lederen er 
kompis og prioriterer dem foran effektivitet og bunnlinje. Det 
er langt fra sikkert at norsk kjeveortopedi går inn i en tid der det 
alltid vil være mulig hvis praksisene skal overleve økonomisk i 
en tøffere konkurranse med skjerpede krav til effektiv drift og 
digitalisering.

Alle ønsker forbedring, men få ønsker endring. Slik er det også  
for oss og våre ansatte. Men ofte er det umulig å få til forbe-
dringer som ikke koster noe for den enkelte i en overgangs fase. 
Da er det lederens oppgave å ta bestemmelsen på et best mulig 
grunnlag, og deretter tåle den motstand som måtte komme fra 
ansatte inntil forbedringen viser seg og stemningen snur. Dersom 
servant leadership har fått for stor plass, kan det bli en for krev-
ende prosess, og man lar være å gjøre nødvendige endringer.

Norge er mer enn de fleste land preget av en vennskapelig og likeverdig omgangstone mellom ledere og ansatte. Slik er det også i kje-
veortopediske praksiser, og slik vil vi ha det. Det er «Den norske modellen» som vi er stolt av og som utvilsomt gir oss mange fordeler. 
Men har den kanskje også noen ulemper?

Ledelse som fag er ikke noe vi kjeveortopeder har «lært på 
skolen», og de færreste av oss har prioritert kurs i slike emner 
seinere i karrieren. Vi har satset på at erfaring og «livets skole» 
skulle gjøre oss til gode ledere. Når kravene til endringsledelse 
blir store, kan det bli et litt tynt grunnlag for flere av oss. 

IT-ledelse er en egen ledelsesdisiplin, men i våre praksiser blir 
kjeveortopeden IT-lederen. Gjennom over 25 år med Orthodontis 
har jeg møtt utrolig mange positive og lojale praksisansatte 
som gjør «alt» for «sin kjeveortoped» ved innføring av nye 
løsninger og rutiner. De tar selvstendig ansvar og ordner opp i 
samarbeid med våre supportansvarlige.

Men – det finnes også tilfeller der vi i Orthodontis har mer enn 
en følelse av at et skifte av IT-løsning, som kjeveortopeden 
virke lig ønsket, ble stoppet av sterke ansatte. Ikke fordi de 
hadde gode IT-kunnskaper, men på grunn av endringsvegring. 
Fordi servant leadership fikk råde, ble det ingen endring.  Det 
gjelder ganske sikkert på flere områder enn IT.

Kjeveortopeder som vurderer Orthodontis kan stole på at vi vil 
gjøre det vi kan for å motivere de ansatte og hjelpe dem gjennom 
endringsprosessen. Dette er en problematikk vi kjenner, har 
forståelse for og tar på alvor. 
Og vi gjør det til en spennende og utviklende prosess for den enkelte!

Ledelse og endringsvilje

Vanskeligere i små bedrifter?

Javel, herr statsminister:
«I’m their leader, I must follow them»
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I ny og ne får jeg en akuttpasient med en limt retainer som er ødelagt eller har gitt problemer. Det er ikke ofte, for jeg har alltid fjernet de 
aller fleste etter noen år. Men jeg reflekterer hver gang med gru over hvordan min hverdag ville vært dersom de over 12.000 pasientene 
jeg har behandlet gjennom 40 år alle gikk rundt med permanente retainere. Blir det framtidas problem for dagens unge kjeveortopeder?

FRA FAGLITTERATUREN

Limte retainere er til uvurderlig hjelp. Men de gir oss en trygghet 
for stabilitet som kanskje medfører en ukritisk «for sikkerhets 
skyld»-bruk både mht når vi trenger dem og hvor lenge de skal stå. 
Vi unngår problemer hvis de trygt kan tas av etter noen år.

Denne problemstillingen tar 
Ragnar Bjering opp i sin dok-
toravhandling. Han disputerte 
i Oslo 27. april i år, og en av 
artiklene er publisert i AJO-DO, 
Oct.-18:

Bjering, R og Vandevska- 
Radu novic, V: «Occlusal changes 
during a 10-year posttreatment 
period and the effect of fixed 
retention on anterior tooth 
alignment».

Dette er en retrospektiv 
undersøkelse på pasienter fra 
avdelingen i Oslo, og Bjering 
ser på endringer 3, 5 og 10 år 
etter behandling. Han bruker 

både PAR-indeksen og Little’s Irregularity Index (LII). At endringene 
i PAR-score etter 10 år er statistisk signifikante, men ikke av klinisk 
relevans, er et kompliment til avdelingen i Oslo. Men de mest 
interessante funnene var betydningen av forskjellige retensjons-
regimer på stabiliteten i fronten målt med LII.

I overkjevens front vant man lite ved å beholde limt retainer i 10 
år. Stabiliteten ble ubetydelig redusert hvis den ble fjernet etter 3 
eller 5 år. Dersom irregulariteten var liten i utgangspunktet, var det 
nok med kun avtakbar retensjon i 3 år, og få pasienter ble vurdert 
til å ha behov for både fast og avtakbar retensjon. 

I underkjevens front var det nyttigere med langvarig limt reten-
sjon. Det var signifikant bedre stabilitet hos de som fortsatt hadde 
limt retainer etter 10 år, enn om den var fjernet etter 3 eller 5 år. 
Men forskjellene var moderate. Little anser en LII-score under 3,5 
mm som klinisk akseptabelt, og andre undersøkelser mener score 
under 1,4 mm er uten klinisk relevans. Bjerings score var godt 
innenfor disse verdiene for alle gruppene. Kanskje bør vi temke 
gjennom om det er fornuftig at våre pasienter skal gå med limte 
retainere «hele livet», for eventuelt å unngå en enkel rebehand-
ling i underkjevens front. Helt risikofritt er jo ikke permanent 
retensjon. Noen (6-7 %?) får periodontale skader, og faren øker jo 
lenger retainerne står.

Min konklusjon må bli at livslang retensjon trollig er mindre viktig 
enn vi har trodd, og kanskje kan vi i framtida unngå kø på vente-
rommet av pasienter med ødelagte retainere og periodontale 
skader. Men vi må huske at Bjerings materiale var behandlet på 
en undervisningsinstitusjon etter velprøvde, vitenkapelig baserte 
kriterier. Funnene gjelder nok ikke dersom vi strekker fellen for 
langt i ekspansjons- og proklinasjonsbehandling. 
Vel blåst til Bjering og Oslo-avdelingen!

Nyttig forskning fra Oslo

Hvor mye retensjon trenger vi egentlig?

Ragnar Bjering. 
(Foto fra UiO’s nettside)
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Alle programmer har i dag SMS og e-post, men i Orthodontis er det konsekvent tenkt SMS og e-post når 
programmets forskjellige funksjoner er laget. Det gir en helt annen effektivitetsgevinst når alt er knyttet 
opp mot SMS og e-post til pasienter, kollegaer og myndigheter: 

KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 23 92 00 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

«ORTHODONTIS-KONSEPTET» -  FOR MER EFFEKTIV BRUK AV SMS OG E-POST

Timeavtaler
Fargekodet timebok tilpasset din praksis 

Det muliggjør automatisk tildeling, flytting av  
enkelttimer og hele dager, recall, varsling

Alt kan sendes automatisk på SMS / e-post

Brev
En mengde ferdige brevmaler gjør at alle  

brev til pasienter, kollegaer og  
myndigheter skrives straks

Alt kan sendes automatisk på SMS / e-post

Fakturering
Orthodontis «vet» når neste avdrag skal  

faktureres, når det skal purres og når andre  
fakturaer skal sendes ut

Alt kan sendes automatisk på SMS / e-post

Gruppeutsendelser
I Orthodontis har alle pasienter  en «status»:

Recall, Aktiv, Retensjon osv. Du kan sende  
samme SMS /e-post til Status-grupper og til 

mange andre grupper som du kan definere selv

Fleksibilitet
Du kan sende SMS / e-post i fritekst til  

pasienter, foresatte og kollegaer.
Alt lagres i «Dokumentlista» som del  

av pasientjournalen

Lag dine egne maler
Du lager dine egne maler for SMS /e-post  

etter  dine rutiner og din filosofi
Tekstene blir akkurat slik DU vil ha dem

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 


