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TIPSET

Dokumenter og bilder kan enkelt legges inn i Orthodontis ved hjelp av 

“Drag & drop”. De blir da automatisk lagret på den valgte pasienten.

«Drag & drop» for dokumenter og bilder

God jul!

Det er i år 40 år siden jeg startet min kjeveortopediske 
spesialistutdanning i Bergen, og jeg har vært heldig med 
timingen. I disse 40 årene har Norge vært velsignet med en 
rekke internasjonalt kjente og innflytelsesrike kjeveortopeder 
som vi har all grunn til å være stolte av. De har gjort det lett å 
presentere seg som norsk kjeveortoped for utenlandske 
kolleger.

ARILD BLE TAKKET MED SYMPOSIUM OG FESTMIDDAG

Med fare for å glemme noen, må jeg nevne de som for meg  
personlig har vært de viktigste gjennom alle disse åra: 
Asbjørn Hasund, Per Johan Wisth og Per Rygh fra Bergen, der 
jeg ble utdannet, og Bjørn Zachrisson og Arild Stenvik fra 
Oslo. Per døde dessverre for noen år siden, men de andre er 
høyst oppegående. Asbjørn, holder fortsatt 
regelmessig kurs, Bjørn gjør av og til små come-back fra 
pensjonisttilværelsen, Per Johan er vel stort sett pensjonist, 
mens yngstemann Arild som 74-åring er i full virksomhet. 
Alle dagens norske kjeveortopeder har hatt en eller flere av 
disse som inspirerende lærere og vet hvor mye vi har å takke 
dem for.

ARILDS DAG
Selv om han fortsatt daglig er til glede for avdelingen og 
spesialistkandidatene i Oslo, ble Arild 23. oktober takket – 
men ikke takket av, han fortsetter (!) – med et symposium på 
fakultetet og festmiddag på Kafe Engebret. Hans etterfølgere, 
med Lisen Espeland som primus motor, hadde sydd sammen 
et variert fagprogram der en rekke av Arilds mange samar-
beidspartnere bidro med faglig innlegg og historier fra 
mangeårig samarbeid. Respekten for Arild både som 
fagperson og menneske stod sentralt i alles innlegg, og 
gjorde symposiet til en varm og hyggelig opplevelse. 

ARILD HAR FÅTT TID TIL MYE
På fakultetet har han i tillegg til undervisning og forskning 
påtatt seg en rekke administrative og politiske oppgaver, 
og hans påvirkning har vært større enn de fleste er klar over. 
I sin tale ved middagen på Kafè Engebret hevdet tidligere 
dekanus Pål Brodin at spesialistutdanningene neppe ville 
overlevd i dagens form uten Arilds innsats, og det er trolig 
ingen overdrivelse.

Lisen, Kari og Vaska overrekker gave fra 
avdelingen, et bilde av Håvard Vikhagen

Også NKF har Arild hatt tid til. Han satt fire år som nestleder 
og fire som leder fram til 1990, og ble min mentor inn i 
foreningsarbeidet. Det var på ingen måte smulere farvann 
å operere i den gang enn i dag, og Arilds kløkt og 
samarbeidsevner var uvurderlige både i det fortløpende 
foreningsarbeidet og i flere utredninger vi tok initiativ til. 

I flere år var Arild den drivende kraft i EuroQual, et EU-
finansiert program for kvalitetsutvikling i europeisk kjeve-
ortopedi. Han viste meg stor tillit ved å invitere meg inn i 
prosjektet, og vi fikk verdifulle innblikk i den kjveortopediske 
hverdagen i mange land og knyttet kontakter og vennskap. 
Disse, og mange andre internasjonale kontakter, har Arild tatt 
vare på og beriket avdelingen og norsk kjeveortopedi med. 
Det har vært viktig.

Arild er en stayer og holder nok mange år ennå. Men jeg 
vet at han gleder seg over at avdelingen er i de beste hender 
framover, og at han som leder har gitt plass til etterfølgerne 
og skapt en kvalitetskultur som fortsetter også etter ham. 
Eller som han selv så fornøyd sa det under middagen: 
I mitt neste liv vil jeg bli talentspeider! 

Tor Torbjørnsen
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KOMMENTAREN

For noen år siden besøkte jeg en strikkefabrikk som laget 
gensere. De hadde nettopp installert en ny datastyrt 
strikkemaskin, og rasjonaliseringsgevinsten var enorm. 
Tidligere måtte produksjonen stanses i 1-2 dager for 
omlegging til et nytt gensermønster, nå tok omleggingen 
den tid det tok å skrive mønsterkoden på et tastatur. En slik 
effektivisering muliggjør høyere produksjon med færre 
ansatte og økt lønnsomhet, og store deler av næringslivet har 
kunnet gjennomføre slike IT-baserte produktivitetsøkninger. 

MEN PASIENTBEHANDLING TAR FORTSATT TID
I helsesektoren vil vi aldri kunne hente ut tilsvarende 
rasjonaliseringsgevinster fra IT. For administrasjon,  
økonomistyring og informasjonsvirksomhet er det nok mulig, 
men ikke for selve pasientbehandlingen. Her vil tidsbruken 
ikke kunne reduseres på samme måte, og det er derfor nesten 
selvsagt at samfunnets utgifter til helsetjenester vil måtte 
utgjøre en større del av de samlede samfunnsutgiftene i et 
høyteknologisk samfunn. Ingen politikere burde bli 
overrasket over det, men det blir de likevel. I tillegg kommer 
at de nye og dyre behandlingsmetodene teknologien skaper, 
lett koster mer enn rasjonaliseringsgevinsten i hele 
organisasjonen.

Myndighetene forlanger likevel at også helsesektoren skal 
rasjonaliseres og drives mer lønnsomt. Derfor har NAV og 
sykehusene storstilte og kompliserte IT-planer. De må utnytte 

Vi leser stadig at helseutgiftene «løper løpsk», og at vi må 
spare, rasjonalisere og prioritere. Norheim-utvalget har lagt 
fram prioriteringsforslag, og NAV sliter med IT-prosjektene sine. 
Alt for å spare penger. Og Helsedirektoratet synes 560 millioner 
er «for mye» å betale for kjeveortopedisk behandling av alle 
norske barn. Hvorfor er det slik i «verdens rikeste land»? informasjonsteknologien best mulig der det er mulig. Gode 

og realistiske planer synes å være det viktigste, og det er 
åpenbart ikke enkelt.

HVOR STÅR SÅ KJEVEORTOPEDIEN?
Også vi får stadig nye krav om  IT-bruk. Selv om det skapte 
motstand, innser vi nå at Helfo og direkte oppgjør ikke var 
så dumt, og kanskje vil vi om noen år, når all funksjonalitet 
er på plass, mene det samme om Norsk Helsenett. Flere krav 
vil ganske sikkert komme.

Men også i praksisene våre er det et stort potensial for 
rasjonalisering gjennom mer og smartere bruk av IT. Hos oss 
som i resten av helsesektoren, har man konsentrert seg mest 
om økonomi og administrasjon, og dette området er på ingen 
måte gjennomrasjonalisert. Fokus på lønnskostnader, 
regnskap og kundemedvirkning vil fortsatt være viktig. 

Men det er også mulig å ta IT-løsninger i bruk for å effekt-
ivisere pasientbehandlingen. Rasjonelle behandlingsløp er 
et uttrykk vi ser stadig oftere, og det er i høyeste grad 
relevant for kjeveortopedi fordi våre behandlinger går over 
så lang tid og omfatter så mange besøk. I Orthodontis har vi 
derfor satset mye på IT-hjelp til strukturerte behandlinger 
og god pasientlogistikk, og de vil fortsatt være blant våre 
satsingsområder. For her tror vi det fortsatt er betydelige 
gevinster å hente både for behandlingskvalitet og 
-effektivitet. 

”Alle har en plan. Helt til de får 
seg en på trynet.” (Mike Tyson)

Selvsagt blir det dyrt

HELSEUTGIFTER I ET it-SAMFUNN



Genauigkeit bei der Diagnose von Wurzelangulationen: 
Panoramaröntgen vs. DVT. (Accuracy of Root Angulation 
Diagnosis: Panoramic vs. CBCT X-Rays) LU Huynh, JC Huang, 
IL Nielsen, AJ Miller, E Johnsen: IOK No3, 2014.

Teamet er tilknyttet University of California San Francisco, 
og det er et grundig arbeid som presenteres. Først tas det 
OPG og CBCT av gjennomsiktige typodonter der tennenes 
aksestilling i alle plan er kjent, og man finner da at CBCT 
forteller «sannheten» om røttenes angulering, mens OPG 
er upålitelig. Deretter gjøres en klinisk undersøkelse på 28 
tilfeldig utvalgte kjeveortopediske pasienter der man ønsker 
å se om OPG er «godt nok» til klinisk bestemmelse av mesio-
distal rotangulering og behov for reposisjonering av brackets. 
Selv om 90 % av alle tenner som ikke trengte ny bracket-
plassering ble identifisert korrekt på OPG, var konklusjonen 
likevel at opptakene var til liten nytte. Så man nemlig på de 
enkelte tenner i tannbuen, måtte den avgjørelsen man hadde 
tatt på grunnlag av OPG endres etter CBCT-kontroll i mer enn 
60 % av tilfellene for hele 9 av 14 tenner.

Tennenes labio-linguale angulering varierer. Rotspissene er 
derfor plassert forskjellig i fht det nokså smale fokusskiktet 
en OPG avbilder korrekt, og gjengivelsen av røttenes mesio-

Det er etter hvert publisert ganske mange undersøkelser som 
indikerer at OPG-bilder er upålitelige til vurdering av mesio-
distal rotangulering og avstand mellom røtter. Likevel 
anbefales fortsatt OPG-opptak til diagnostisering av behov for 
oppretting av røtter og reliming av brackets under behandling, 
og American Board of Orthodontics stiller fortsatt krav om at 
rotparallellitet skal dokumenteres med OPG . Det bør de trolig 
slutte med hvis de leser følgende artikkel i Informationen aus 
Orthodontie & Kieferorthopädie (IOK).

OPG UEGNET TIL VURDERING AV ROTANGULERING

FRA FAGLITTERATUREN

distale angulering og avstanden mellom nabotenners røtter 
blir feil hvis nabotennene har for forskjellig labio-lingual
helning. Det som ligger utenfor eller i utkanten av fokus-
skiktet forskyves. Ligger apex langt lingualt, tippes rota på 
bildet for langt mesialt, ligger apex langt labialt, tippes den 
for langt distalt. Og har man for eksempel for dårlig labial 
rottorque på en lateral i overkjeven, vil den på OPG’en være 
mesialtippet selv om den ikke er det (se bilde). 

De tennene der man oftest får feil rotangulering på OPG er 
derfor ikke overraskende hjørnetenner og premolarer i begge 
kjever, og altså overkjevelateraler med feil torque. 
Fokusskiktet har i tillegg en definert form, og avviker 
pasientens anatomi fra formen, gir også det feil i bildet.
Og feilene forsterkes raskt dersom pasienten ikke er plassert 
helt korrekt under opptaket. 

HVIS OPG ER UBRUKELIG, HVA GJØR VI DA?
CBCT er gullstandarden, men  kan neppe forsvares verken 
strålehygienisk eller økonomisk kun for å sjekke rotparallel-
litet. Kanskje er det klinisk mest realistiske å sjekke inter-
cuspidasjonen og tannkronenes helning intraoralt med speil 
og skarpt blikk. Hvem vet, kanskje bringer det oss nærmere 
gullstandarden CBCT enn en upålitelig OPG?
Det bør kanskje noen undersøke, selv om det ikke akkurat er 
høyteknoligisk forskning..….

OPG viser mesialtippet 
22 og distaltippet 23. 
På det kliniske bildet 

ser vi at aksestillingen 
er korrekt for begge, 

men at 22 har for lite 
labial rottorque og 23 

for mye. Det er altså 
torquen som er feil, 
ikke anguleringen.
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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


