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tipset

Du kopierer enkelt journaltekster du bruker ofte til en tekst tabell 

og knytter til 1 eller flere takster fra prislista i Orthodontis. 

Du sparer mye tid, og journaltekster og takster blir alltid korrekt.

Alltid korrekt journaltekst og pris!

NKFs Etterutdanning ble opprettet for å arrangere seminarer  
og studiebesøk for mindre grupper som et supplement til  
foreningens øvrige kurs. Med Oslo-seminaret 7.-8. februar  
med 125 deltakere og 10 forelesere viste utvalget at de til  
fulle også behersker større arrangementer.

NKFs Etterutdanning

OSLO-SEMINARET BLE EN SUKSESS !

Seminaret hadde fått overskriften «Hva kan vi vite, hva skal  
vi gjøre, hva kan vi håpe på?», og Bjørn Øgaard innledet med  
å fortelle oss at dette er et sitat fra 1700-talls filosofen  
Immanuel Kant. Kant ville skille mellom ekte og innbilt viten, 
og som pliktfilosof argumenterte han for at det var den 
enkeltes plikt å søke ekte vite og sørge for at den fikk styre 
handlinger og virksomhet. Han tenkte nok på oss kjeveorto-
peder også…..

EN INTELLEKTUELL STIMULANS
I en kommersiell verden der leverandører og selgere  
kontinuerlig pusher nye teknikker og apparatur på oss  
klinikere, er det ikke lett å skille mellom seriøst og useriøst 
på et vitenskapelig, kunnskapsbasert grunnlag. Seminaret 
hadde som målsetting å lede oss i denne jungelen. Forel-
eserne hadde tatt utfordringen, og serverte innlegg med  
den riktige blandingen av intellektuelt basert kritikk og  
smittende entusiasme. Så var det også et nordisk A-lag av  
forskere arrangøren på imponerende vis hadde greidd å 
samle i Oslo. Det var umulig ikke å bli inspirert av innleggene 
til veteranene Birgit Thilander (om relaps og residiv post-
retention), Asbjørn Hasund (om ansiktstyper og kefalometri 
med flytende variabler), Arild Stenvik (om interdisiplinær oral 
rehabilitering), Inger Kjær (om revolusjonerende og løfterik 
vevsforskning) og Birte Melsen (om risiko og fordeler ved  
forskjellige ekspansjonsteknikker på barn og voksne). De  
fikk oss hverdagsklinikere til å løfte blikket og speide etter  
de store linjene i faget.

Lars Bondemark og Rune Lindsten foreleste forskningsbasert 
om effektivitet og kost-nytte effekt ved forskjellige tidlig-
behandlinger, og Bondemark gjennomgikk også den svenske 
organisasjonsmodellen. Tor Tobjørnsen beskrev trender i 
dagens kjeveortopedi, ga en begrunnet bekymring for at vi 

reduserer faget til «Fast Food Orthodontics»,  og trakk noen 
linjer mellom forskning og klinikk. Til slutt satte Swadesh  
Kumar punktum med et ellevilt stunt der han i tillegg til  
nyttig informasjon om sin fantastiske oppfinnelse MALU,  
iscenesatte seg selv som «hired killer of malocclusions».  
Du verden!

Hva kunne vel passe bedre som avslutning på fredagen enn 
en bedre middag i Det norske vitenskapsakademis ærverdige 
lokaler i Drammensveien. Løftet fram av våre vitenskapelige 
enere, var det like før vi søkte kollektivt medlemskap. 

Etterutdanningsutvalget med Maud Els-marie Andersson og 
Morten Helgeland i spissen må ha brukt et stor antall arbeids-
timer på det omfattende og imponerende arrangementet.  
Så selv om det nesten er for mye forlangt: Kan vi håpe på at  
Oslo-seminaret blir en tradisjon?

Primus motor for seminaret Maud Els-Marie Andersson sammen  
med Danskenes to grand old ladies Inger Kjær og Birte Melsen



KOMMENTAREN

Magne Nylenna, tidligere redaktør for legeforeningens 
tidsskrift og nå leder for Nasjonalt kunnskapssenter for  
helsetjenester (en serviceorganisasjon for kommunehelse-
tjenesten og helseforetakene) slo i et intervju sist  
sommer fast at ”vi har veldig få kvalitetsindikatorer for  
sykehus som kan publiseres”. Hvis dette er riktig for  
sykehusene, er det enda riktigere for kjeveortopedi. Vi har  
så vidt jeg kjenner til ingen.
 
1990-tallet var tiåret for kvalitetsutviklingsprosjekter i  
helsetjenesten. NTF hadde sitt. Vi hadde vårt eget i NKF, og  
vi deltok også i det europeiske prosjektet Euroqual.  
Deretter ble det stille, og fra ca år 2000 har kvalitetssikring 
vært synonymt med HMS og datasikkerhet. Kvalitet på 
pasient-behandling har knapt vært nevnt. Og det er unektelig 
litt rart, siden det jo er poenget med hele vår virksomhet. 
 
I fraværet av gode kvalitetsindikatorer introduserer Nylenna 
i intervjuet en alternativ vei, der man forsøker å registrere 
pasientenes opplevelser i Brukererfaringsstudier. Man spør 
ikke om pasienten er tilfreds, det gir for diffuse svar, men 
er mer konkret i fht liggetid på sykehus, rebehandlinger, 
ventetid, tilgjengelighet, osv. Hvordan kan så dette overføres 
til kjeveortopedien?

Konkurransetilsynet mener tannleger primært skal konkurrere 
på pris, og prisportalen de har påtvunget oss, fokuser  
utelukkende på priser. Samtidig hevdes det i media at pris- 
stigningen på tannlegetjenester er for høy, og at priskonkur-
ransen ikke fungerer. Fra NTF og NKF, og fra mange tannleger, 
hører vi stadig at vi bør konkurrere på ”mye mer” enn pris, uten 
at det spesifiseres hva man sikter til. La oss håpe at kvalitet i 
hvert fall blir en del av ”mye mer”.

Konkurranse, pris og kvalitet

Bli med GAC til eksotiske Marrakech i oktober 2014 

Mer info på www.gac21st.com eller skann QR-koden: 
E r f a r i n g ,  k v a l i t e t  o g  k u n n s k a p x     

Visste du at: 
 

  1,7 millioner pasienter er  
  behandlet med  

 

  36 millioner brackets er solgt 

Like mange brackets som trengs for å       rekke opp  
Eiffeltårnet                  x                 

… 622 x  
ganger                 

Nyhet! Nye NETTSIDER 
og NETTBUTIKK 
www.dentsply-gac.no 
eller skann QR-koden: 

E-post: GACNorway.Sales@dentsply.com 
Telefon / Fax: 67 83 96 10 / 67 83 96 11 

Pssst!!!  

Ikke glem å registrere 

deg i nettbutikken!  

Få bedre oversikt over 

dine innkjøp. 

Konkurranse på ”mye mer” enn pris, må bety at det er noe  
av dette vi også skal konkurrere på. Overført til kjeveorto-
pedisk virksomhet betyr det konkurranse på rasjonell  
behandling (= kort liggetid), god behandlingskvalitet og  
-stabilitet (= få rebehandlinger), samt ventetid og tilgjeng-
elighet. De kvalitetsindikatorer vi utarbeidet i NKF og 
Euroqual på 90-tallet retter seg først og fremst behand- 
lingskvaliteten og gir retningslinjer for hvilke protokoller  
og rutiner som forutsettes å bidra til god kvalitet. Nå er altså 
tida kommet til å undersøke gjennom Brukererfaringsstudier i 
hvilken grad vi når våre kvalitetsmål. Pasient- og brukerrett-
ighetsloven fra 2012 gir pasientene den hovedrollen de bør 
ha, så nå er det fra deres ståsted vurderingene må foretas.
 
Journal of Clinical Orthodontics (JCO) publiserer årlige 
praksisundersøkelser, og spør bl.a. om hva som er viktigst for 
pasientene når de skal velge kjeveortoped eller anbefale/ikke 
anbefale den de er behandlet av. I 2013-undersøkelsen er  
det behandlingsresultatet og kjeveortopedens faglige  
kompetanse som kommer øverst. Deretter kommer  
kompetanse og profesjonell oppførsel hos assistentene  
som deltar i selve behandlingen. At behandlingen blir fullført 
til avtalt tid, og at det gis god informasjon før, under og etter 
behandling, er også høyt oppe på lista, mens resepsjons-
tjenester kommer lenger ned. Nylenna og JCO synes å være på 
samme spor, mens Konkurransetilsynet henger etter. 

Kanskje kan opplysninger nødvendig for Brukererfaringsstudier 
innarbeides i våre journaler? Det skal i så fall ikke stå på oss i 
Orthododontis!



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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