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tipset

Programmet finner selv riktig timeavtale til alle recall-pasienter, også  

retensjonspasientene. De plasseres automatisk i timeboka og timeavtalen sendes på 

sms og e-post uten at du trenger å bruke tid på det i det hele tatt! Smart, ikke sant? 

Automatisk recall i Orthodontis

Vi som har vært flittig på kurs og kongresser nasjonalt og  
internasjonalt gjennom mange år, må innrømme at vi har vært 
litt bekymret over at det er de samme foreleserne som går igjen 
og blir eldre år for år. Men i København kom endelig  
generasjonsskiftet for alvor. Og det var vellykket! 

generAsjOnsskifte blAnt kurshOldere

jul i tivoli
Karin Becktor og hennes hjelpere hadde gjort en 
imponerende jobb. Å samle tolv internasjonale forelesere to 
hele dager rett før jul er en prestasjon. Dette er travle folk, 
tidspunktet skal klaffe for alle, og det er selvsagt dyrt å hente 
så mange samtidig. Men når et spennende og variert program 
først var på plass, fristet det tydeligvis med en førjulstur 
til København, så 150 stykker, derav ca 20 norske kolleger 
deltok. Og mange hadde med ektefelle og barn som brukte 
dagene til å komme i julestemning i et overdådig 
julepyntet tivoli. Selv rakk vi en tur dit etter kurset på  
lørdagen for en hyggestund med glühwein mellom juletrær 
som knaket i stormkastene.

et variert program
10-12 forelesere over 2 dager var et ideelt antall. Vi fikk  
variasjon i programmet, og alle fikk nok tid, ca 1 time hver, til 
å gå litt i dybden. Tid til spørsmål mellom innleggene ble det 
også. Vi fikk interessante og særdeles godt forberedte innlegg 

om alt fra skannere og  
moderne teknologiske  
løsninger til forskningsteori, 
autotransplantasjoner, TMD, 
periorehabilitering, skruer og 
kirurgi. Her var noe for en hver 
smak og en inspirerende høy 
behandlingskvalitet. Virkelig 
mange lekre kasus å strekke seg 
etter. 
For oss var det mange nye navn 
blant foreleserne, og det  
virker som om kursholder-
miljøet har gjennomgått et  

vellykket generasjonsskifte. Det er ikke rettferdig å nevne 
noen spesielt, til det var alle for dyktige, men de kjeveorto-
pedisk-kirurgiske kasusene til Juan Carlos Perez Varela fra 
Santiago de Compostela imponerte, særlig resultatene som 
ble oppnådd med kirurgisk assistert rapid palatal expansion 
(SARPE). Dette burde kirurgene våre fått se!

bjørn ludwig som har vært i NKF flere ganger, var blant  
foreleserne. Dyktig og sympatisk som vanlig, men med en for 
oss dårlig nyhet: Han meddelte at han nå tar en lang pause, 
minst 10 år (!) som kursholder. Vi unner ham å nyte andre 
deler av livet, men han er fortsatt ung, så han er velkommen 
tilbake.

en fast juletradisjon?
I mange år arrangerte en gruppe fra Angle Society lignende 
kurs annet hvert år, vekselvis i München og Sevilla. Det er vel 
minst 10 år siden det siste, og vi er mange som har savnet 
dem. Kari Becktor og flere av foreleserne denne gang er 
Angle-medlemmer, så vi håper og tror at en ny tradisjon er 
innledet. Konseptet er på mange måter det samme.  Da Karin 
ved avslutningen spurte salen om vi ønsket et nytt  
«Copenhagen X-mas Meeting» neste jul, tror jeg samtlige 
hender kom entusiastisk i været. 
Vi gleder oss allerede!

Karin Becktor

Copenhagen X-mas Meeting

God Jul
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kOMMentAren

Opus har hatt monopol på programvare til Den offentlige 
tannhelsetjenesten (DOT). Programutvikling er tidkrevende 
og dyrt, og det norske markedet er lite. Derfor har ingen hatt 
muskler til å konkurrere med Opus om levering til DOT inntil 
Dental Sør Røntgen AS kjøpte Nextsys AS, skiftet navn til  
Digital Dental AS og hev seg inn i kampen. Og de vant  
anbudet til 6 fylker. Opus’ hegemoni var brutt, og mange var 
glade. Monopoler er jo ikke bra.

Vi har tidligere samarbeidet med Nextsys, og de har et  
innholdsrikt program og kompetente utviklere. Hvorfor  
anbudet krevde mye ny programutvikling (?), vet vi ikke, men  
sammen med fylkene gikk de i gang. Særlig var Akershus 
sentral i samarbeidet, og fylket brukte betydelige egne midler 
på utviklingsarbeidet. Målet var bedre programvare og slutt 
på monopolet.

hva gikk galt?
Kaare Mathiesen skriver i sitt blad Focus at «Dental Digital AS 
knakk ryggen på Nextsys». Vi vet ikke om det er hele 
sannheten, men de gikk i hvert fall konkurs, og boet ble solgt 
til Unident AS, inkludert Nextsys-aksjene. Samarbeidet med 

Det har vært mange og dyre fiaskoer med offentlige IKT-
prosjekter. Nav, Forsvaret, Politiet, nødnettet; alle har de hatt 
enorme budsjettsprekker og kanselleringer, og helsesektoren 
har også hatt sine mislykkede investeringer i IKT. Har dette nå 
også nådd tannhelsetjenesten?

fylkene var brutt før konkursen, og Akershus er tilbake hos 
Opus. Vi må tro at dette ble en kostbar fiasko for begge parter, 
men det endelige oppgjøret er visst ikke avsluttet.  
Vi får se når regningen kommer på bordet.

hvorfor går det så ofte galt?
Legeforeningens president Hege Gjessing skrev i Dagens 
Næringsliv i sommer om en rapport de hadde bestilt fra  
McKinsey, «IKT i spesialisthelsetjenesten i Norge». Den  
konkluderte med at det var investert store summer på data-
systemer uten vesentlig resultat. Ni av ti leger svarte at de 
fortsatt ble hindret i arbeidet sitt av dårlige IKT-løsninger.  
Og - vi ligger langt bak våre nordiske naboland i IKT-bruk.

Å designe kompliserte IKT-systemer er krevende, og et tett 
samarbeid mellom utvikler og bruker er avgjørende.  
Det kreves mye både av leverandør og bestiller under hele 
prosessen. Men som Per Morten Hoff i IKT-Norge sier:  
Bestiller man et luftslott, så får man et luftslott. Ønsker og 
forhåpninger må være realistiske og gjennomførbare.

klinikerne må med
Hege Gjessing er ikke i tvil om at klinikerne som vet hva de 
trenger, må inn tidligere i utviklingsprosessen og være aktivt 
med hele veien. Det gjelder nok også innen tannhelsefeltet. 
Samtidig må prosess og ønsker styres stramt så vi ikke får 
viltvoksende løsninger for å imøtekomme viktig og uviktig. 
Det må prioriteres, og det må prioriteres riktig. Om det var 
dette som gikk galt for Nextsys og fylkene, vet vi ikke, men 
noe av forklaringen kan ligge der. Den gjør ofte det.
Orthodontis er et omfattende program, og vi kan selvsagt 
møte lignende problemer. Vår store fordel er at vi er  
samlokalisert og i daglig dialog med en klinikk med tre kjeve-
ortopeder. Den løpende kontakten med de øvrige brukerne er 
også tett og hyppig. De er våre «bestillere», og i samarbeid 
har vi de beste forutsetninger for å finne gode løsninger. 

Men hadde vi våget oss på et samarbeidsprosjekt med f.eks. 
DOT? Vel - det er ingen tvil om at myndighetene de siste 10 
årene har pålagt oss mye tidkrevende og unyttig utviklings-
arbeid, og sporene av ITK-skandaler skremmer litt, dessverre. 
Det er trist for både helsetjenesten og tannhelsetjenesten. 

 Tor T.

DOT, Nextsys og Dental Digital:

En aldri så liten offentlig IT-skandale?



frA fAglitterAturen

Emnet var randomized controlled trials (RCT) i kjeveortopedi. 
Lars Bondemark fra Malmø skulle begrunne ”mer RCT”, mens 
Sabine Ruf fra Giessen skulle overbevise oss om at RCT ikke 
alltid er best. Men forelesningen var plassert i lunsjpausen (!), 
og frammøtet ble deretter. Synd, for Bondemark og Ruf gjorde 
begge en entusiastisk innsats. Det er derfor gledelig at de nå 
har bearbeidet seansen for European Journal of Orthodontics.

Randomized controlled trial: the gold standard or an  
unobtainable fallacy? 
Bondemark L & Ruf S, EJO, No 5, October 2015.

Bondemark skriver mer om hvordan RCT skal utføres enn  
hvorfor, og mener vi bør tilstrebe RCT fordi den er etablert 
som gullstandarden øverst i evidence-pyramiden innen  
medisinsk forskning, også odontologisk. Jeg får likevel litt 
problemer med Bondemarks klokkertro på at man kan  
kontrollere alle faktorer og helt unngå ”Bias” i RCT i kjeve-
ortopedisk forskning, og jeg er ikke overbevist når jeg har lest 
ham ferdig og går over til Rufs del.

Sabine Ruf tar rollen som djevelens advokat på strak arm 
og er overbevisende og logisk i sin skepsis til RCT i kjeve-
ortopedi. Idealet i RCT er alltid sammenligning med en 
kontrollgruppe, men det faktum at kjeveortopedi er en 
apparat-drevet behandling gjør at pasienten alltid vet at han/
hun behandles og med hva. Og da oppstår en rekke problem-
stillinger:

• Placebo-effekt er utenkelig i kjeveortopedi.

Som redaktør rakk Vince Kokich å sette sitt preg på JCO før han 
døde så altfor tidlig. Blant annet innførte han ”Pro et contra- 
artikler” der to skribenter fikk i oppdrag å argumentere for 
hvert sitt synspunkt. Det var alltid opplysende og forfriskende 
lesning, og da man på EOS i Reykjavik i 2013 inviterte til  
forelesning etter samme modell, stilte jeg med forventninger.

Randomized Controlled Trial (RCT)

diskutabel nytteverdi for kjeveortopedi?

Riktig god jul og et 
kommende godt nytt år 
fra Nisse teamet i Norortho!

Norortho AS         Tærudgata 3, 2004 Lillestrøm            Tel. +47 95 23 11 00           Fax +47 94 76 88 88            mail@norortho.no            www.norortho.no

•  Malokklusjoner selvkorrigerer ikke (i hvert fall ikke  
alvorlige).

•  Både kravet til ”Informed consent” som medfører at  
pasientene alltid vet at de er med i et forsøk, og Hawthorne-
effekten, at individer endrer/ bedrer adferd når de vet at de 
blir observert, vil påvirke behandlingsresultatet.

•  Også behandlernes opptreden påvirkes av  
forsøkssituasjonen.

Da står vi igjen med RCT for sammenligning mellom  
forskjellige behandlinger for samme avvik, men heller ikke da 
er det lett å unngå bias. Jeg minnes en opplevelse tidlig på 
2000-tallet da en RCT som sammenlignet Herbst og Twin-
block ble presentert i British Orthodontic Society. Alt var 
gjort etter boka, Twin-block ”vant” suverent og det var jubel 
i salen! Men alle behandlerne hadde lang erfaring med twin-
block og null erfaring med Herbst! (Denne undersøkelsen er 
for øvrig  brukt som forbilledlig RCT-eksempel i den svenske 
utredningen fra 2005 som Helsedirektoratet siterer flittig i 
sine utredninger om kjeveortopedi….)

konklusjon?
Kanskje må vi revurdere evidence-pyramiden og innse at  
metoder lenger nede på lista også kan bidra med verdifull 
innsikt. Trolig bør vi satse mer på bedre retrospektive  
undersøkelser. For som Lysle Jonston har sagt: We can only 
move forward in orthodontics by looking back.

 Tor T.

?
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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


