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TIPSET

 I Torquediagrammet i Orthodontis velger du selv dine torque-variasjoner  

for den enkelte pasient, og de vil alltid være lett synlige i Damon-fargene  

som en del av behandlingsplanen din.

Torque – for Damon-brukere og andre 

Også i år ble det adventshelg i Stockholm. For tredje gang lot  
vi oss friste til å bli med Damon-folket på deres nordiske  
førjulssamling. Selv en trofast 018- kjeveortoped blir jo  
fasinert over den entusiasme Damon-brukerne omtaler sitt  
system med. Så selv om vi til tider har ristet litt på hodet av 
utsagn og påstander, pirres nysgjerrigheten og lysten til å 
forstå hvorfor så mange blir så overbevist.

FØRJUL I STOCKHOLM MED MATS OG DAMON

Det er mange grunner til å besøke Stockholm i advents-
måneden. Drottninggatan er pyntet til jul og det er jule-
marked i Gamla Stan. Store og små valfarter til Jul på Skansen, 
og på veien dit kan man få med seg det nye ”ABBA, The  
Museum”. Og selv om den norske kronen har falt noen  
prosent denne høsten, kan man fortsatt fristes av gode  
tilbud på julklappar og saltrimmad julskinka.

”Mine erfaringer med Damon systemet – en løsnings- 
orientert tilnærming”, hadde Mats Larsson kalt sin forelesn-
ing, og han levde virkelig opp til tittelen. Mats er nå halvveis 
med sitt andre kull som leder for den kliniske spesialist- 
utdanningen i Tromsø, og der bruker man Damon systemet 
side om side med en mer tradisjonell teknikk. Mats viste 
en lang rekke kasus der han overbeviste oss om at med en 
praktisk og løsningsorientert tilnærming, kan man hente ut 
det beste både fra Damon og fra andre måter å tenke på. Alle 
kasus var pasienter han selv hadde behandlet, og vi fikk se en 
kreativ og udogmatisk kliniker med imponerende resultater. 
Tromsø har uten tvil vært heldige som har fått Mats til å  
pendle fra nord i Sverige på femte året.

SYSTEMENE NÆRMER SEG HVERANDRE
Med sin lune og upretensiøse framføring lyktes Mats langt 
på vei med å ”avmystifisere” Damon. Uavhengig av brackets 
og buesekvenser, er det jo de samme kliniske problemer som 

skal løses, og det er givende å diskutere løsninger og lære av 
hverandre på tvers av systemer. 

Damon-tilhengerne har blitt mer moderate og har dempet sin 
ekspansjonsbaserte non-ex profil. Noen av de mest eksotiske 
forklaringsmodellene nevnes sjeldnere, særlig av Mats, og vi 
sitter igjen med et system som fortsatt er annerledes, men 
som nærmer seg mer tradisjonell tenkning. Kanskje er deres 
viktigste bidrag til oss alle, uavhengig av våre teknikker og 
systemer, at vi kan utnytte de fantastiske buematerialene vi 
har fått bedre. Kombinert med oppheving av okklusjons-
krefter med bite-turbos eller okklusal sement, kan inter- 
maxillære strikk mot superelastiske buer produsere  
frapperende resultater. Det tar jeg med meg.

Damon-systemet er likevel ikke så spesielt som vi trodde.  
Og i Tromsø er det kanskje ikke så stor forskjell i opplegg  
og behandlingsplan på de som behandles med Damon og de 
andre? Det gjelder bare å holde seg unna skyttergravene.

God jul og godt nytt år

Mats Larsson



KOMMENTAREN

Vi som har hørt Birte Melsen noen ganger, vet både hvor  
dyktig hun er og hvor lite redd hun er for å provosere. Men 
har hun et poeng? Er vi i ferd med å overforenkle faget vårt 
på en slik måte at det blir vanskelig å begrunne behovet for 
en treårig spesialistutdanning?

BEHANDLINGSTEKNIKKER BEREGNET PÅ VOKSNE
Internasjonalt er det voksenbehandling som øker mest, men 
teknikker og apparatur utviklet primært for voksne pasienter, 
markedsføres av en pengesterk industri med stor tyngde også 
overfor oss som hovedsakelig behandler barn og ungdom.  
I fagtidsskriftene våre dominerer denne type annonser, og det 
annonseres også direkte mot publikum. Noe kan være nyttig 
også på yngre pasienter, men ikke alt, og kanskje er det en 
fare for at vi ”glemmer” de mer biologiske muligheter som 
ligger i vekslingstannsett og vekst, og forledes til å tro at alt 
blir enklere og bedre hvis vi venter til alle permanente tenner 
er eruptert.

HVA ER EN MALOKKLUSJON?
Det er ikke vanskelig å finne personer med identiske basale 
ansikt der den ene har perfekte bittforhold mens den andre 
har utviklet en bittfeil. Dette gjelder også ved betydelige 

I siste nummer av Journal of Clinical Orthodontics er det et 
lengre intervju med Birte Melsen, dansk kjeveortopedis Grand 
Old Lady. Der definerer hun enkel behandling som kasus som 
kan behandles kun med kontinuerlige buer og intermaxillære 
strikk, og komplisert behandling som kasus som krever  
individuell planlegging og differensierte teknikker. Hun  
introduserer begrepene ”fast food orthodontics” og ”slow food 
orthodontics”. Og -  hvis alt etter hvert blir behandlet som  
”fast food” også av spesialistene, kan kanskje like gjerne  
allmennpraktikerne overta, er hennes retoriske spørsmål.

Hvis alle kasus blir enkle:

Hvorfor trenger vi da spesialister i kjeveortopedi?
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basale avvik. Hos de med normal okklusjon, har de dentoal-
veolære kompensasjonsmekanismene greid jobben, mens en 
malokklusjon kan defineres som et bitt der kompensasjons-
mekanismene gjennom vekslingstannsettet ikke har vist seg 
tilstrekkelige.
Kjeveortopedi på barn er derfor bl.a. å hjelpe og supplere 
kompensasjonsmekansimene fra tidlig vekslingstannsett til 
permanent tannsett når det oppstår problemer. Og her er det 
mye å spille på fra vekstpåvirkning, timing av ekstraksjon av 
melketenner, erupsjonsretninger og interseptiv behandling 
av forskjellig slag. Det er kunnskapene om samspillet av alt 
dette, og valg av tid og metode, som er selve grunnfjellet i  
vår spesialitet. Aktiv tannflytting er bare en del av spesial-
iteten.

DIAGNOSE, DIFFERENSIALDIAGNOSE OG 
BEHANDLINGSPLAN
Dette er grunnlaget for all medisinsk behandling, også  
kjeveortopedi. Det skal sikre pasientene god og individuell 
behandling, og at vi ikke også må behandle bittfeil som  
skapes under behandlingen, som for eksempel iatrogene 
åpne bitt pga manglende vertikal kontroll. Da er detaljerte, 
individuelle behandlingsplaner eneste veien å gå, og for at 
det ikke skal bli for tidkrevende å lage dem, har vi i  
Orthodontis utviklet et Behandlingsplanbibliotek der du  
selv kan lagre dine egne planer for gjenbruk. Slik sparer du 
tid, samtidig som du enkelt tilpasser planene du har lagret til  
den enkelte pasients spesielle behov.

Vi må unngå at alt blir ”fast food”. Kun slik bevarer vi  
kjeveortopedien som en interessant, variert og innholdsrik 
spesialitet til glede for både oss spesialister og pasientene!

Tor Torbjørnsen



FRA FAGLITTERATUREN

Det viktigste er å få kirurgene til å tro på løsningen og egne 
ferdigheter, og i årets augustnummer av American Journal of 
Orthodontics and Facial Orthopedics (AJO-DO) presenteres en 
undersøkelse som går direkte på dette.

”Survival and success of autotransplanted premolars:  
A prospective study of the protocol for developing teeth”  
(Plakwicz P, Wojtowicz A, Czochrowska EM).

Ewa Chochrowska er kjeveortoped utdannet i Oslo, og det er 
protokollen fra transplantasjonsteamet i Oslo som undersøkes. 

mini

Active or Passive Self Ligation brackets, we have it all!

En kvalitetssikret protokoll for 
autotransplantasjoner

Autotransplantasjon av premolarer har i mange år vært en 
norsk og nordisk paradegren, og flere undersøkelser har vist 
svært høy suksessrate. Likevel har gjennombruddet for  
behandlingsmetoden vært beskjedent. Det skyldes selvsagt at 
implantater er blitt så populære blant kirurger og protetikere, 
men autotransplantasjoner har også fått ord på seg for å være 
teknisk vanskelige og kreve betydelig mengdetrening for  
kirurgen. Mange av oss har fått inntrykk av at kirurgene vegrer 
seg, og vi er blitt mer tilbakeholdne med å henvise for trans-
plantasjon. Det er synd, for ofte er det svært mye å vinne og  
lite å tape.

Kirurgen som utførte alle de 23 consecutive transplant-
asjonene hadde minimal tidligere erfaring med autotrans-
plantasjon, men resultatene ble likevel like gode som andre 
undersøkelser har vist for mer erfarne kirurger. Samtlige 
transplanterte tenner festet seg (100 % overlevelse). Kun 1 
ble ankylosert og 1 fikk for dårlig rotutvikling (91,3 %  
suksessrate), og disse to donortennene var vanskelig  
beliggende og hadde for langt kommet rotutvikling.

Pasientene ble på et eget skjema spurt om sine erfaringer 
med behandlingen. Pasientene hadde små postoperative 
plager. De var gjennomgående godt fornøyd med behandling 
og resultat, og med at de hadde bestemt seg for denne  
løsningen på sitt problem.

I diskusjonen legger forfatterne særlig vekt på at donortanna 
må være så lite utviklet at den er omgitt av en follikkelsekk 
som beskytter periodontalmembranen og hindrer ankylo-
sering som er den alvorligste komplikasjonen. Med korte 
røtter er det også enklere både å ekstirpere donortanna og å 
tilpasse den i en ny alveole på transplantasjonsstedet. Videre 
rotutvikling påvirkes, men i beskjeden grad. I snitt ble røttene 
kun 1-1,25 mm kortere enn på kontralaterale kontrolltenner. 

Undersøkelsen viser at Oslo-protokollen gir forutsigbart gode 
resultater, og at autotransplantasjoner ikke er så operatør-
avhengige som vi kanskje har trodd. Protokollen beskrives 
i detalj i artikkelen, så kanskje burde litt skeptiske kirurger 
utstyres med et særtrykk hver……?

Før transplantasjon og etter fullført 
behandling. 

(Fra artikkelen i AJO-DO)



KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 04 80 95 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

BEST PÅ KJEVEORTOPEDI 
 

www.orthodontis.no

ORTHODONTIS-KURSENE

DUO Workshops  (DUO = Dialogbasert Utvikling av Orthodontis)
•	 Hands-on kurs i praktisk bruk av Orthodontis for grupper opp til 20 personer.  

 Idédugnad. 
 
Kurs i praksisadministrasjon 1
•	 Forelesningskurs arrangert av Orthodontis alene eller med aktuelle partnere/ gjester. 

 
Kurs i praksisadministrasjon 2
•	 Kurs med teori og praksisbesøk, for grupper opp til 20 personer. 

 
Spesialkurs
•	 Spesiallagde kurs og praksisbesøk for en 1-3 enkeltpraksiser som selv bestemmer  

 emne for kurset. 
 
Kurs i din praksis
•	 Vi kommer til din praksis og holder kurs. Emne etter avtale. 

 
 
Kursene vil oftest egne seg for hele teamet, men noen kurs vil pga emnevalget rette seg mot  
enten kjeveortopedene eller sekretærene. Dette vil bli presisert i kursinvitasjonene. 
 
Kursene er beregnet for både brukere av Orthodontis og de som bruker andre administrasjons- 
programmer, og legges opp med det som siktemål. 
 
Kursene vil bli annonsert fortløpende. 
 
”Spesialkurs” og ”Kurs i din praksis” arrangeres etter avtale.  
Ta kontakt med oss for bestilling. 
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