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tipset

Med Orthodontis sin smarte e-postløsning sparer du mye tid og utgiftene 

til porto, papir og konvolutter. 

                   Alt sendes til pasientene raskt og kostnadsfritt med et tastetrykk!!

send dine brev kostnadsfritt

For 20 år siden skrev jeg som leder i NKF at hvis alle 
fant seg en kronprins eller -prinsesse til å ta over når de 
pensjonerte seg, ville landet fortsette å være godt forsynt 
med kjeveortopeder. En undersøkelse utført av NKF og 
fakultetet i Oslo konkluderte i 1991 med at dekningen var 
god over hele landet, og at vi stort sett hadde de 
praksisene vi trengte fram til 2015. Det gjaldt bare 
å opprettholde dem ved personskifter.

Oppstart av ny kjeveortopedisk praksis

en (nesten) glemt erfaring?

Siden den gang har de fleste nyutdanna kjeveortopeder gått 
inn i eksisterende praksiser. Vi som ble utdanna på 70- og 80- 
tallet hadde derimot ikke noe valg, og de fleste av oss bygde 
praksis fra grunnen av. Det var dyrt og arbeidskrevende, og 
det tok år før inntektene kom. Læringskurven ble bratt, men 
vi fikk nyttige erfaringer, erfaringer få gjør i dag.

Derfor dro Orthodontis-Posten på besøk til en av de få som 
fortsatt velger å starte nytt. I Vestby sørøst for Oslo har Lukas 
Moser åpnet sin nye praksis i september i år. Lukas, som 
egentlig er italiener fra Syd Tyrol med tannlegeutdannelse 
fra Wien i 2006, jobbet tre år i DOT Hedmark før han begynte 
på spesialistutdannelsen i Oslo. Da hadde han truffet norske 
Karianne og blitt etablert med hus, barn og bonusbarn. 
Vi besøkte ham og Karianne få dager etter åpningen, og det 
var slitne, men stolte og optimistiske praksiseiere som tok 
imot og viste oss rundt i en lekker praksis med 3 stoler og 
mulighet for utvidelse til 5. Lokalene var romslige med mye 
glass og store vindusflater, og lyse interiører krydret med 
spreke farger og elegante, italienskinspirerte møbler og 
belysningsløsninger. 

Jeg vet at du hadde andre tilbud, Lukas, hvorfor valgte du 
likevel å starte nytt?

Vi ønsket å bli værende i området, og jeg var nok også 
inspirert av min onkel og tante, Lorenz og Ute, som har en 
flott praksis i Bolzano. De har gitt meg mange gode råd. De 
er jo kursholdere på NKF’s høstmøte i år, og jeg gleder meg 
til å vise dem praksisen. Men stort sett har jeg og Karianne 
planlagt og tegnet selv, valgt utstyr, møbler og dekorasjoner, 
farger og belysning. Det har tatt nesten all fritid siste året, 
men vi er stolte av resultatet og føler at det er blitt akkurat 
slik vi ville ha det. Jeg gleder meg virkelig til å arbeide her!

Selv om det er stor befolkningsvekst i området, tar det vel tid å 
få nok pasienter?

Karianne, som er økonomiutdannet og ansatt i et stort firma, 
gjorde grundige undersøkelser av befolkningsvekst og 
barnetall i området før vi bestemte oss for å satse, og det tar 
selvsagt tid før vi når en omsetning jeg sikkert ville fått 
umiddelbart dersom jeg hadde tatt over en etablert praksis 
slik de andre på kullet mitt har gjort. Pasienttilgangen er 
minst som forventet, så det skal nok gå bra! Men uten 
Kariannes hjelp og kunnskaper ville jeg hatt problemer.

Hadde dere gjort det samme igjen?

”JA, ingen tvil”, kommer det spontant fra begge to. ”Det har 
vært et fantastisk felles prosjekt”.

Og Karianne legger til: ”Jeg jobber bl.a. med rekruttering i 
min bransje, og ser hvor gode muligheter unge kjeveorto-
peder har. De er heldige.”

Og  - Orthodontis-Posten er imponert! Etterutdanningen bør 
absolutt vurdere en tur til Vestby til inspirasjon for både gamle 
og unge kjeveortopeder. Tusen takk til Karianne og Lukas!

Karianne Sølvik og Lukas Moser



kommentaren

Privatpraktiserende kjeveortopeder driver små bedrifter, 
men i mine 37 år i NKF kan jeg knapt huske kurs eller møter 
der det er blitt fokusert på praksisadministrasjon og alt det 
innebærer av personalbehandling, teambuilding, økonomi-
styring, osv., osv.  Det nærmeste vi har kommet er generelle 
foredrag, helst morsomme og anekdotiske, av en inspirerende 
halvkjendis med noe diffus faglig bakgrunn. Kanskje lærte vi 
noe, men det var lite kjeveortopedisk spesifikt og skralt med 
”take-home messages”. 

Etterutdanningens praksisbesøk har vært kjekke og lærerike, 
men også der har det som oftest vært mest snakk om kasus og 
behandlingsmetoder, og lite om praksisdrift. Det er synd, for 
der kunne vi opplagt lært mye av hverandre. Personlig har jeg 
kanskje plukket opp mest om praksisdrift i enkelte uten- 
landske praksiser som etterutdanningen har besøkt opp 
gjennom årene. Det har vært inspirerende, men ikke alt lar 
seg overføre til norske forhold. 

Lederen i Journal of Clinical Orthodontics (JCO) desember 
2012 handlet om praksisadministrasjon, og redaktør Robert G. 
Keim skrev: ”Mens få av oss betviler nytten av et kunnskapsba-
sert, vitenskapelig grunnlag for vår pasientbehandling, er det 
forbausende hvor mange som ikke stiller de samme krav til de 
prinsipper vi baserer vår praksisdrift på.” Han etterlyser faglig 
seriøse undersøkelser som kan gi oss grunnlag for faktabasert 
praksisutvikling, og ikke bare prøving og feiling. I samme num-
mer av JCO presenteres den første av tre slike undersøkelser. 
Kanskje er dette noe vi bør tenke gjennom også i Norge.

Praksisadministrasjon på NKF’s høstmøte

Er vi proffe bedriftsledere?
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Selvligerende bracket-system 

Bruk de originale GAC buene. 
 

Sentalloy & NeoSentalloy 
NiTi Archwire, aktiveres ved 

kroppstemperatur 
BioForce NiTi + Ionguard  

Resolve Beta Titanium  
Retranol Bite Opener  

Stainless Steel  
High Aestetic  

Lingual 

Selvsagt trenger vi som alle andre bransjer å utvikle 
kunnskaper om hvordan vi best skal drive våre bedrifter. 
I tillegg til generell forretningsdrift, er kjeveortopedi 
spesielt ved at behandlingene tar så lang tid at også det 
krever logistikkopplegg og administrasjon. Det samme gjør 
timeboka fordi vi har så mange pasienter per dag. Når NKF 
i år tar opp praksisadministrasjon som emne en hel kursdag, 
og har invitert meg som foredragsholder, håper jeg å 
kunne bidra til at diskusjonen rykker nærmere vårt fag og 
vår praksisvirkelighet. Når jeg stikker hodet fram og 
kommer med mine tanker og erfaringer etter å ha drevet 
praksis siden 1976, er det ikke for å ”lære dere hvordan 
praksis skal drives”. Det jeg håper på, er å kunne starte 
en dialog basert på de erfaringer vi alle gjør og har gjort 
gjennom mange år, og at vi kan lære av hverandre. Sammen 
bør vi kunne gjøre diskusjonen kjeveortopedisk konkret.

Denne gangen er det bare kjeveortopedene som er 
invitert til kurs, ikke våre ansatte, og det er kanskje riktig 
siden det er første gang det tas opp i NKF. Men etter min 
mening er praksisdrift det området der vi er aller mest 
avhengig av våre medarbeidere, så neste gang bør også 
de inviteres. Skal vi satse på kompetanseutvikling på 
dette feltet, må kompetansen utvikles hos alle i teamet. 
Hvordan det best skal gjøres, må vi også diskutere. 

Vel møtt på høstmøtet! Jeg både gleder og gruer meg….. 

Tor Torbjørnsen



fra faglitteraturen

Særlig er det påstandene om at passive selvligerende brackets 
utvider tannbuen i bredden og i distal retning enklere og bio-
logisk riktigere enn andre brackets, og derfor gir større 
muligheter for non-ex behandling, som nå ettergås av 
forskerne. Mange klinikere hevder å se disse effektene på 
sine pasienter, men det er som kjent ikke nok til å etablere en 
behandlingsmetode som velprøvd og vitenskapelig basert. 
Metoden må etterprøves under kontrollerte betingelser. I 
augustnummer av American Journal of Orthodontics & Facial 
Orthopedics (AJO-DO), er det påstandene om at passive 
selvligerende brackets gir en annerledes og riktigere 
ekspansjon i overkjeven som sjekkes.

Comparison of maxillary arch dimensional changes with 
passive and active self-ligation and conventional brackets in 
the permanent dentition: A multicenter, randomized controlled 
trial. Padhraig S. Flemig, Robert T. Lee, Valeria Marinho, and 
Ama Jahal, London, UK.

I en prospektiv randomisert studie ved 3 forskjellige klinikker 
i London blir 81 pasienter delt i tre like grupper. En gruppe får 
konvensjonelle brackets, mens de to andre får henholdsvis 
aktive og passive selvligerende. Etter non-ex behandling av 
plassmangel med identiske buer (Damon’s buesekvenser og 
bueform) i minimum 34 uker, settes det inn en passiv stålbue 
(19x25), og tannbuens bredde måles fra cusp til cusp på 
13-23, 14-24, 15-25 og 16-26 på digitale modeller. 

Passiv SL Aktiv SL -  ditt valg  -

- ett skritt lenger

Holder de hva de lover?

Selvligerende brackets under lupen

Det har stått mye om selvligerende brackets i kjeveortopediske tidsskrifter de siste par 
årene. Alle er enige om at de har mange praktiske fordeler og er kommet for å bli, men de 
mange friske påstandene om hva de kan utrette av tannforflytninger, særlig de passive 
bracketene, synes å ha provosert mange forskere som mener dette ikke kan være riktig.

Plassmangel i tannbuen måles også, og tennenes angulering 
(om de ble tippet eller torquet buccalt under ekspansjonen) 
blir målt vha en funksjon i modellprogrammet som tillater 
kutting av modellene i de aktuelle transversale plan. I tillegg 
måles incisivenes og molarenes aksiale inklinasjon på profil-
røntgenbilder for å se om noen brackettyper gir mindre 
frontal ekspansjon enn andre og om molarene distaliseres.

Resultatene er enkle å forholde seg til. I denne randomiserte 
undersøkelsen fant man for overkjevebuens buccale 
ekspansjon ingen statistisk signifikante forskjeller verken 
kvantitativt eller kvalitativt mellom de forskjellige 
brackettypene. Heller ikke endring i incisivenes eller 
molarenes inklinasjon målt på kefalogram viste forskjeller 
mellom gruppene. 

Det synes altså å være buene som er avgjørende for hvilke 
tannbevegelser man får, ikke brackettypen. Men vi vil 
ganske sikkert fortsette med selvligerende brackets alle 
sammen pga andre fordeler, og nå vet vi i hvert fall at det 
ikke er avgjørende om bracketen er aktiv eller passiv. Som 
William Proffitt sa i et intervju i Journal of Clinical 
Orthodontics nylig, så er det ikke noe galt med selvligerende 
brackets, de er utmerket. Men markedsføringen har kanskje 
vært litt tvilsom og påberopt seg egenskaper som ikke 
stemmer. Uansett er det etisk tvilsomt å hevde overfor 
pasienter at de kan oppnå bedre resultater enn kollegaer 
som fortsatt bruker konvensjonelle brackets.



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

• Forelsesningskurs 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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