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De siste 10-15 årene har vi på kurs og kongresser blitt bombardert med TADs og skruer i ganen, lingualbehandling og alignere.  
På årets EOS-kongress var alt dette hverdagsliggjort og kun nevnt i bisetninger. I stedet ble en hel dag brukt på å definere de  
biologiske grensene for alveolær ekspansjon, og en hel dag på mulighetene for hurtigere tannflytting. Begge deler presser  
grenser og innebærer risiko. EOS fortjener ros for at de tar det på alvor og minner oss om den Hippokratiske ed: «Do no harm».

«Do no harm»

«The Alveolar Envelope» definerer vevsgrensene for  
tannflytting. Ekspanderes det for mye, øker risikoen for skader 
som f.eks. gingivale retraksjoner, særlig i underkjevens front 
buccalt og lingualt, både under behandlingen og ikke minst i 
retensjonsperioden. Ekspansjon gir tynnere bein over røttene, 
og eventuelle retraksjoner går raskere og blir fortere alvorlige. 
Selv om det ble vist imponerende reparasjoner med gingival 
kirurgi, ble det gnidd inn at skadene var forårsaket av kjeve-
ortopedisk ekspansjonsbehandling med behov for livslang 
retensjon. Det var nyttig å bli minnet om at vi kan forårsake 
slike skader hvis vi er for ekspansive.
Litt rart var det at stabilitet og ekspansjon ikke var tema i noen 
av innleggene. Alle fokuserte kun på vevskader.

«Accelerated Tooth Movement» er for tida et hett tema. 
Alle pasienter, særlig voksne, ønsker kortere behandlingstid, 
men er det verdt kostnadene og risikoen? Vi fikk presentert 
forskjellige metoder fra blodig kirurgi med perforasjon av 
kortikalt bein med bor og piezoelektrisk kniv, mer uskyldig 
behandling med lys og laser, samt bruk av diverse medika-
menter. Alt for å kutte behandlingstida med noen få måneder. 
Dokumentasjon av virkning var ikke imponerende, og risikoen 
for skader så absolutt til stede. Men som en av foredrags-
holderne poengterte: Selv om dette kanskje ikke blir framtida 
for kjeveortopedien, kan forskningen på området lære oss mye 
som kan gi oss bedre og sikrere flytting av tenner på alle våre 
pasienter. La oss håpe han har rett. 

Spesialistkandidatene i Oslo, alle 8, var ivrig til stede både 
faglig og sosialt. De uttrykte klart at kongressen ga mersmak, 
og at EOS ville bli prioritert i framtida. Og alle som en ønsket 
å sende inn postere til neste års kongress i Edinburgh. Det 
er flott! Vi trenger at norsk kjeveortopedi er utadvendt og 
markerer seg. I år var det dessverre ingen norske bidrag i fag-
programmet.

Kandidatene beskrev seg som et «kjempekull» som stortrives 
og arbeider svært godt sammen på spesialistutdanningen.  
De hadde nettopp fullført eksamen etter andre året, og kunne 
fortelle at de to hovedemnene på kongressen hadde vært 
sentrale både i undervisningen og til eksamen.  
De hadde virkelig fått bekreftet at undervisningen i Oslo er 
oppdatert og tar internasjonal kjeveortopedi på pulsen. Det 
må gi en god følelse.

Utenom spesialistkandidatene var det kun ca 15 norske 
kjeveortopeder på årets EOS-kongress. Det er nok færre enn 
tidligere år, og vi får håpe at det kan ta seg opp igjen. EOS  
skal jo være i Oslo i 2022, så vi trenger å synes før den tid. 
Kanskje bør NKF vurdere et felles opplegg til neste år?
                                           
God sommer!
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Spesialistkandidater fra Oslo på EOS.
Fra venstre Shervin Shadnazar, Tonje Vareide, 
Karen Kristoffersen, Anders Hvoslef,  
Katrine Hovland, Trond Anders Kristensen,  
Kristoffer Evjen.



KOMMENTAREN

Sentrale byråkrater har i årtier kjempet for overføring av 
kjeveortopediske trygdemidler til DOT og fylkene. Denne 
kampen vil fortsette uavhengig av DOT’s forvaltningsnivå.  
Mektige fylkestannleger vil fortsatt være lojale støttespillere, 
og vil neppe takke nei til noen hundre trygdemillioner til 
videre utbygging i fylkene. De siste årene har også  
kompetansesentrene (ROK’ene) kommet til, og betydelige 
midler er allerede overført fra trygden.

Det vil trolig være enklere å overføre kjeveortopedien og 
trygdemidlene til et sterkt fylkeskommunalt DOT enn til en 
tannhelsetjeneste eid av 400 kommuner.  Det er vanskelig å 
tenke seg annet enn trygdefinansiering med kommunalt  
ansvar, men med fylkene som eiere er det flere muligheter.  
Dette vil også gjelde dersom DOT skulle få økt appetitt på  
andre spesialiteter. Det er mange i helsebyråkratiet som 
ønsker et større offentlig ansvar for alle typer spesialist-
behandling.  ROK’ene er verktøyet deres og trygdekronene 
pengebingen.  Bortsett fra i kjeveortopedi er grensen  
mellom spesialist og allmennpraktiker flytende, og de henter 
ut omtrent like mye trygderefusjon. Dersom ansvar og midler 
overføres til DOT, vil det kunne få betydning for alle i privat 
sektor og deres pasienter.

Lov og forskrift
En dyr innstilling legges nå i departementsskuffen, men 
det er ikke sikkert at alt som er utredet blir borte og glemt. 
Noe handlet om maktfordelingen mellom departement og 
Storting, dvs hva som må vedtas i lovs form, og hva som kan 
bestemmes i forskrifter. Innstillingen la opp til at endret  
finansieringsmåte fra trygd til rammetilskudd kun skulle 

Når dette skrives har Stortinget nettopp bestemt at Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) likevel ikke skal 
overføres til kommunene slik det tidligere er vedtatt. For tannlegeforeningen og våre offentlig ansatte  
kolleger er dette en seier. Men 75 % av tannlegene er i privat sektor og 10 % er spesialister. Er Stortingets 
kuvending en seier også for dem og deres pasienter?

kreve endring i forskriftene. Dersom dette forslaget  
videreføres, overføres makt fra stortingspolitikerne til  
byråkratiet, og våre påvirkningsmuligheter blir svekket.

En dyr seier?
Noen dager før avgjørelsen falt, fikk jeg kaffen i halsen da jeg 
leste et innlegg i nettavisen Dagens medisin. Der slo lederne i 

alle spesialistforeningene ring om ROK’ene og utmalte hvilke 
forferdelige konsekvenser det ville få dersom de ble svekket 
ved en overføring av DOT til kommunene. Det er ikke lenge 
siden de samme foreningene så ROK’ene som et unødvendig 
pengesluk og en trussel mot private spesialister og deres 
pasienter. Helomvendingen var neppe nødvendig for å vinne 
kampen, og jeg kan ikke tro at lederne hadde noe mandat fra 
sine medlemmer. Det bør derfor ikke få betydning for fram-
tidige standpunkt til ROK’ene.

NTF har vunnet en seier for de offentlig ansatte. De har gjort 
en god jobb, og de fortjener gratulasjoner. Men kampen for 
trygdeordningen fortsetter både for oss kjeveortopeder og for 
hele privat sektor. Den blir trolig vanskeligere når DOT forblir 
på fylkesnivå.
Vi får håpe at seieren NTF har vunnet for de offentlige, ikke må 
betales av de private. 

 Tor T.

DOT forblir fylkeskommunal

Hva betyr det for spesialistene?

«Fortsatt trygdefinansiering er viktigere
enn DOT´s forvaltningsnivå.»
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FRA FAGLITTERATUREN

Men - nå skal det bli andre boller! En Power-chain (Pc) som 
flytter tenner i minst 16 uker uten at den skiftes og er den 
perfekte ferieavløser!  En Pc som står på hele sommeren og 
aldri ber om ferie? Er det for godt til å være sant?

Evans KS et al: «Sixteen-week analysis of unaltered elastomeric 
chain relating in-vitro force degradation with in-vivo extraction 
space tooth movement», AJO-DO, april 2017.

Dette er ingen kuriosa-artikkel, men en seriøs prospektiv 
undersøkelse med hele 12 (!) forfattere som alle deltok aktivt 
i undersøkelsen med egne pasienter. Totalt deltok hele 23 
praksiser. 
Pasientene fikk satt på Pc over ex-lukene på begge sider i 
overkjeven. På den ene sida ble Pc’en ikke skiftet på 16 uker, 
mens den på andre sida ble skiftet hver 4. uke. Og hver 4. uke 
ble det også målt med passer hvor mye ex-luka hadde minket 
(Figur 1).

Det går mot sommerferie, og rundt om i praksisene sier vi nå  
«god sommer» til pasientene og håper det ikke skjer for mye 
galt til vi ser dem igjen i august. Vi har nok hørt om «ferie-
buen» som skulle utrette undere når den fikk virke uforstyrret 
en hel sommer, men vi har aldri selv fått helt til akkurat det 
trikset. Så sommeren har for de fleste av våre pasienter blitt en 
dødperiode med beskjedne tannbevegelser.

Samtidig ble det in vitro målt hvor mye kraft en Pc taper i  
løpet av 4-8-12-16 uker. In vitro ble Pc’ene strukket fra en 
passiv lengde på 10 mm til 18 mm, og de sto i et vannbad 
på 37 grader hele forsøksperioden for å simulere intraorale 
forhold.

I Figur 2 ser vi hvordan de forskjellige PC’ene oppførte seg. 
Ved alle målingene var forskjellen i tannforflytting mellom 
sidene med og uten bytte av Pc minimal, og etter 16 uker 
kun 0,07 mm. Samtidig ser vi av figuren at Pc’enes kraft in 
vitro avtok fra 465 g ved start til 86,3 g etter 16 uker. Pc’enes 
virketid er altså mye lenger enn selv den mest sommerglade 
kjeveortopeds ferie!

Noen mer seriøse kommentarer er nå på sin plass:
Det er selvsagt ikke realistisk å la Pc’er stå i 16 uker. De  
samler plaque, misfarges og får vond lukt og smak. 
Det interessante er at de i minst 16 uker beholder en viss 
kraft, og at denne sterkt reduserte kraften åpenbart er nok 
til å flytte tenner. I hvert fall er det nok kraft til at tannfor-
flytting som allerede er i gang, fortsetter videre. Kanskje skal 
det større kraft til for å starte forflyttingen?

Vi vet at ex-luker oftest lukker seg noe av seg selv med tida, 
og at «drift-odontics», kjeveortopediens placebo, vil kunne 
bidra. Men dette alene kan ikke forklare resultatene i under-
søkelsen. Pc virker i 16 uker, og en kraft på 86,3 g er nok.  
Hvor lite som faktisk trengs, vet vi ikke.  

Så da er det bare å sette på Pc’er over alle luker og nyte  
sommeren. God ferie!

Power-chains forever:

Den perfekte sommervikar!
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Figur 1

Figur 2.  
Rød = Pc ikke skiftet.  
Grønn = Pc skiftet hver 4. uke.
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Inkassosaker tar mye tid å opprette og følge opp. Mange lar derfor være å sende inkasso på 
mindre beløp og avskriver det som tap, men det er inkasso på småbeløp det samlet kommer  
inn mest penger på. De færreste ønsker å få betalingsanmerkninger på grunn av småsummer,  
og velger å betale. 
Direkte kobling mellom Orthodontis og inkassobyrået sparer tid og penger
Vi har i samarbeid med Kreditorforeningen (som er et inkassobyrå) 
utviklet en direkte kobling mellom Orthodontis og deres  
programvare. Ordningen er så lite tidkrevende at du enkelt  
kan sende alle krav, små og store. Alle opplysninger hentes  
automatisk ut av Orthodontis og går direkte til Kreditorforeningen 
når du trykker på knappen «Kjør inkasso».

•  Du slipper å skrive inn opplysninger om foresatte
•  Du slipper å skrive inn fakturainformasjon
•  Du slipper å sende kopi av originalfaktura
•  Saksnummer kommer straks i «Inkassotransaksjoner»,  

 så du vet at saken er registrert
•  Innbetalinger fra inkassobyrået kommer som  

 OCR-innbetaling og blir spesifisert

Du vil få inn mye mer av det pasientene skylder deg! Og i tillegg vil du spare tid! 

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

Nyhet: AUTOMATISERT INKASSOLØSNING I ORTHODONTIS


