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Helsedirektoratet (HD) på ville veier:

Mister pasientene i Gruppe C trygderefusjonen?

Refusjons- og takstsystemet for kjeveortopedi har vært under press 
lenge. HD har gjennom årene skrevet flere utredninger der de har 
foreslått store endringer, men lite har skjedd utover underreguler-
ing og barbering av takstene. Men nå er det alvor.

HD leverte i fjor sommer utredningen ”Kjeveortopedi – kriterier 
for stønadsberettiget behandling” til Helse- og omsorgsdepar-
tementet. Den har vært unntatt offentlighet (!) inntil nylig, og 
når man leser den, kan man forstå at de ønsket seg arbeidsro, for 
forslagene er dramatiske. De foreslår rett og slett at Gr. C skal 
miste all trygderefusjon, og at økt refusjon til søsken skal fjernes. 
Intet mindre!

Begrunnelsen er oppkonstruert og uetterrettelig. HD hevder at 
ingen pasienter i vår Gr. C får offentlig finansiering i Sverige og 
Danmark pga for lite behandlingsbehov, og at man derfor kan 
droppe trygderefusjonen i Norge uten uheldige konsekvenser! 
Problemet er bare at dette ikke stemmer! Alle i vår Gr. C får gratis 
behandling helt uten egenandel i både Sverige og Danmark. 
Man trenger bare å lese hele utredningen og tabellene der man 
sammenligner landene, for å se at HD jukser, og at deres egen 
utredning ikke gir grunnlag for konklusjonene de trekker og 
rådene de gir. Utredningen er uegnet til politikkutvikling og må 
trekkes tilbake. Politikerne kan ikke la seg lure til å innføre så 
store endringer på et så falskt grunnlag.

Pasienter med klare behandlingsbehov vil miste all refusjon, og 
dette vil gi store sosiale og geografiske forskjeller. Selv pasienten 
på bildet har ingen avvik som kvalifiserer for refusjon hvis HD 
vinner fram: Plassmangelen er for liten (HD krever en tannbred-
de, sentral = 9 mm, i fronten for Gr. B), invertering er kun Gr. C, 
og det dype bittet når ikke ganen. Hvem trenger da behandling? 
Dette blir helt feil og direkte uansvarlig!

Pasientenes egenbetaling er allerede høy for mange familier. 
Må de betale 100 %, vil mange måtte avstå fra behandling. Høy 
egenbetaling skyldes både underregulering av takstene og drøye 
mellomlegg fra en del kjeveortopeder, trolig pga overkapasitet 
og markedssvikt noen steder i landet.  Helsemarkedet reagerer 
ikke helt som andre markeder når konkurransen øker, og det er 
krevende å finne gode løsninger med kombinasjoner av privat og 
offentlig finansiering.  Men dette må løses på andre måter, og det 
er fullt mulig å få til. Å fjerne refusjonen i Gr. C gjør bare prob-
lemet større og skaper forskjeller ingen politikere bør godta.

Vi må både ta kampen for våre pasienter, og selv bidra til gode 
løsninger!
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-POSTEN

F.o.m. denne utgaven vil du også motta Orthodontis- 
Posten elektronisk. Da kan du få vedlegg vi mener vil  
interessere, men som ikke får plass i papirversjonen. 
Denne gang legger vi ved HD’s utredning pluss et par 
andre dokumenter vedr. teksten over. Du vil da bli bedt 
om å bekrefte at du ønsker å motta bladet og annen 
informasjon fra oss i framtida, slik at vi overholder de nye 
GDPR-reglene.

God sommer!«Den som held tann for tunge, må til slutt bite i graset»

Dag og Tid



KOMMENTAREN

«Once-only» er et EU-initiert prinsipp og neste fase i digitali-
seringen både i offentlig og privat sektor. Som brukere  
slipper vi f.eks. nå å fylle ut skattemeldingen selv, det er 
allerede gjort ved at skattemyndighetene har hentet opplys-
ninger som allerede finnes i offentlige og private registre de 
har tilgang til. Vi blir kontrollører. Og politi og tollbetjenter har 
fått en app der de på 15 sekunder kan skanne og sjekke mot 
offentlige registre pass og ID på personer de skal kontrollere. 
Mulighetene for effektivisering er enorme, men dette er mer 
komplisert både for planleggere og systemutviklere enn første 
fase i digitaliseringen som i større grad besto i å lage digitale 
versjoner av allerede eksisterende papirskjemaer.

Elektronisk samhandling i helsesektoren henger fortsatt et-
ter til tross for mange og dyre EDI-prosjekter (Electronic Data 
Interchange).  Innen tannhelsetjenesten er prosjektene (forelø-
pig) fullført, men i for liten grad tatt i bruk. I Orthodontis har vi 
ferdigstilt løsninger som gjør det mulig å hente inn  
automatisk fra EDI-henvisninger og -meldinger alle opplys-
ninger om pasient-ID, diagnoser, tilleggsopplysninger m.m. 
direkte til riktig sted i vårt program. Men det forutsetter at Den 
offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og private klinikker også 
har EDI-løsninger på plass i sine programmer (det har foreløpig 
nesten ingen).

Av alle fylker er det kun DOT i Sogn og Fjordane som er i gang, 
og fortsatt mangler også de litt fra sin programleverandør 
(Opus) før de fullt ut kan ta imot det vi sender til dem over EDI. 
Fra dem til oss går det bra. De andre fylkene hører vi lite fra, 
men vi må tro at de får opp farten nå når det er bestemt at fylk-
ene skal beholde ansvaret for tannhelsetjenesten. 

Det har alltid vært mest effektivt å ha så gode rutiner at alt gjøres riktig første gang. Dette endrer seg ikke om rutinene blir digitale. Men 
digitale løsninger gjør det mulig å bruke samme opplysninger til flere formål uten å måtte bruke tid på å innhente og registrere dem en 
gang til. Er programmeringen smart nok, ligger opplysningene allerede klar til bruk. Programmet vet det fra før.

Programmene må kunne snakke 
sammen hvis dette skal  
fungere, og det som skal bli enkelt 
for brukere (helseinstitusjoner, 
behandlere og pasienter), er ofte 
svært komplisert for den som skal 
tenke ut forenklingene og utvikle 
programmer og systemer. Samtidig 
må datasikkerhet og personvern 
ivaretas, men ikke drives inn i 
det absurde. Det gjelder å finne 
en balanse mellom nytteverdi 
og sikkerhet så ikke effektivi-
tets gevinsten spises opp av 
byråkratisk og juridisk omsten-
delighet. Dette arbeides det intenst med både i Norge og EU.

I Orthodontis tar vi utfordringen
”Once-only”-fasen er krevende og ambisiøs. Ny funksjonalitet 
skal kunne tilby langt mer spesialtilpassede samhandlingsløs-
ninger for bransjer og enkeltpersoner enn dagens programmer. 
Også når vi videreutvikler Orthodontis, må vi tenke «Once-only» 
både når vi lager en app for pasientene, og når vi registrerer 
analyseverdier fra modeller, røntgen, kefalometri osv, slik at de 
automatisk kan brukes videre til valg av diagnoser, behandling-
splan, pasientkontrakter, infoskriv osv. 

Dette er utfordrende og spennende arbeid for oss, og skal gi gode 
resultater for dere!

 
Tor T.

Neste fase i digitaliseringen:

«The Once-only Principle»
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Det har vært vanskelig å vise i undersøkelser at plassproblemer i fronten har betydning for periodontal helse. Det har derfor blitt 
vurdert mest som et kosmetisk problem, og i Norge trolig ført til for lav trygderefusjon for denne gruppen. 

FRA FAGLITTERATUREN

Incisiver og perioutvikling:

Plassproblemer gir periodontal patologi på lang sikt

Forekomsten av periodontal sykdom øker med alderen. De fleste 
undersøkelser som har sett på sammenhengen mellom  
tannstilling og perio har fulgt relativt unge mennesker over få år, 
og har derfor gitt insignifikante funn. De har også hatt for små 
materialer. Prospektive undersøkelser blir vurdert høyest, men 
må gå over flere tiår. Retrospektive trenger gode materialer langt 
tilbake i tid, og det har man sjelden. Denne gang hadde man 
heldigvis det:

«Incisor malalignment and the risk of periodontal disease  
progression»,  Alsulaiman AA et al, AJO-DO, April 2018.

Undersøkelsen er del av en longitudinell helsestudie utført av 
amerikanske Departement of Veteran Affairs. 1231 menn med 
god helse ble fulgt fra 1971, da de var i 20-årene, til 2009, da de 
var i 50-årene. De ble undersøkt hvert tredje år, og periodontal 
status i anteriore sekstant i begge kjever ble sjekket av  
periodontist for lommedybder og marginalt beintap. 

På studiemodeller av 400 overkjever og 408 underkjever fra 1971 
ble det målt plassmangel (IOTN) og irregularitet (Little’s Irregular-
ity Index), og ved siste undersøkelse i 2009 undersøkte man om 
høy 1971-score hadde hatt betydning for utvikling av lomme-

dybde (PPD). På røntgenbilder, som var tilgjengelig fra alle 
undersøkelser, sjekket man også med parallellopptaksteknikk 
marginalt beintap (ABL) i perioden. 
Ingen av deltakerne hadde fått kjeveortopedisk behandling, de 
tilhørte en sosialgruppe med over gjennomsnittlig inntekt og 
utdanning, var ikke-røkere, hadde gått regelmessig til tannbe-
handling, også siste år, og hadde adekvat munnhygiene. Dette 
var ingen risikogruppe for perio, snarere tvert i mot. 

Signifikante funn 
Forfatterne hevder at deres undersøkelse er den første der en så 
stor gruppe har vært fulgt over så lang tid, og at det er årsaken til 
at de finner sammenhenger som ikke er vist tidligere.
 
For overkjevens front finner de at både plassmangel, plasso-
verskudd og uregelmessig tannstilling øker PPD-utviklingen 
signifikant. For ABL var det større variasjon i overkjevematerialet 
og vanskeligere å vise en klar sammenheng, noe de mener kan 
skyldes at ABL ble målt i relativt grove prosentvise intervaller, 
ikke i millimeter. 
For underkjevens front er det imidlertid en meget klar sammen-
heng både for PPD og ABL, også ved relativt moderat  
plassmangel og uregelmessig tannstilling.

Men -  det er interessant at forfatterne også diskuterer risiko 
ved tynt labialt bein (labial ekspansjonsbehandling?) og liten 
avstand mellom røttene (overdreven stripping?) som relevante 
risikofaktorer i underkjeven. Noe å tenke på……?

Vi kan etter dette trygt bruke framtidig periohelse som indikasjon 
for forebyggende kjeveortopedisk behandling. 
Det er mye å lære retrospektivt av gode helseregistre.
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Ved uregelmessig 
tannstilling i fronten 
bør vi trolig tenke 
mer på å forbygge 
periodontal sykdom 
på lang sikt enn vi har 
vært vant til.
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Vi lever i et informasjonssamfunn der alle, pasienter og foreldre, kolleger 
vi samarbeider med og myndighetene, forventer å bli informert om alt som 
skjer hele tida. Og alt skal dokumenteres.

Derfor har vi i Orthodontis laget «Brev-Straks»: Flere tiltalls brevmaler 
der du kun klikker på ferdige tekster og eventuelt tilføyer litt fritekst, gjør 
det mulig å skrive og sende alle brev og e-poster på sekunder. Du gjør det 
straks ved pasientstolen og slipper etterarbeid.

•  Du velger med et klikk om brevet skal skrives ut, sendes som e-post 
eller som EDI.

•  Du kan enkelt legge ved fotos, røntgen, kopiert tekst fra andre deler 
av Orthodontis (for eksempel journaltekst), eller andre dokumenter eller filer. 

•  Alt du sender blir automatisk lagret i Dokumentlista i Orthodontis. Det er dokumentert,  
du kan hente det fram igjen, du kan sende kopi, og du kan legge det ved et nytt brev. 

Med «Brev-Straks» er du alltid à jour, har full oversikt, og sparer tid og porto!

KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 04 80 95 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

«BREV-STRAKS» 
ET ORTHODONTIS-KONSEPT FOR GOD INFORMASJONSFLYT

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


