
-POSTEN
April 2016

TIPSET

Prekodet timebok!

I en forretningsgård på Majorstua i Oslo ligger Colosseum-
klinikken og Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst 
(TKØ) vegg i vegg. Begge kan på hver sin måte endre norsk 
kjeveortopedi. Colosseum kjøper alt de kommer over av 
kjeveortopediske praksiser, mens TKØ utfordrer fakultetet på 
spesialistutdanning og forskning.

TKØ på Majorstua
Et kompetansesenter til besvær?

Mange har stusset over at det brukes titalls millioner på et 
regionalt odontologisk kompetansesenter (ROK) mindre enn 2 
km fra fakultetet i Geitmyrsveien. De andre ROK’ene ligger ikke 
akkurat i grisgrendte strøk de heller, men likevel. Midt i Oslo, 
der det i tillegg kryr av private spesialister? 

Inviterer til forskningssamarbeid
Blant ROK’enes oppgaver 
er praksisnær forskning og 
desentralisert spesialistutdanning. 
TKØ-direktør Hilde Vogt Toven, som 
blid og stolt viser rundt på nær to 
tusen nyinnredede kvadratmeter med 
15 behandlingsrom, lekre møterom, 
forskningslab, osv, er klar på at alt 
må skje i nært samarbeid med UiO. 

Men foreløpig er det uklart om fakultetet ser på initiativet som 
en inspirerende invitasjon eller et fiendtlig oppkjøpsforsøk (av 
forskere og bevilgninger).
Til nå synes TKØ å ha konsentrert seg mest om prosjekter rettet 
mot pasienter med tannlegeskrekk, sykehjemsbeboere, volds- 
og torturofre og rusmisbrukere bl.a. Det er ansatt forsknings-
leder, som er toksikolog(!) og to psykologer, men bortsett fra 
pedodontist, er spesialistene ennå ikke på plass. Det skal anset-
tes to innen hver spesialitet og på sikt 
bli forskning på alle fagområder. Mye 
skal skje i 2016. 

Spesialistutdanning
I TKØ’s vedtekter og i strategiplanen 
2012-2017 står det at de skal «drive 
desentralisert spesialistutdanning..».     
I følge Toven skal spesialistkandidatene 
ha pasientbehandling ved TKØ og teori 
på fakultetet. Det er kanskje mulig å 
forstå en slik arbeidsdeling for et ROK 

i f.eks. Arendal, selv om det blir svindyrt og har sine ulemper, 
men for TKØ på Majorstua må forklaringsproblemene være 
store. For kjeveortopedi, som jeg kjenner best, har UiO en av 
Europas best ansette spesialistutdanninger, og det er mot dem 
Toven og TKØ vil bli målt. Men med selvtillit og pågangsmot kan 
man nå langt med helsebyråkratiet i ryggen.

Spesialistbehandling og tverrfaglighet
Et hovedmål er å bygge opp et tverrfaglig miljø som kan gi 
et tilbud til pasienter som krever samarbeid mellom flere 
spesialiteter. Dette er selvsagt viktig, men de miljøene vi har 
i dag på fakultetet og på TAKO-senteret, føler trolig større 
behov for å styrke egne budsjetter og utviklingsmuligheter, enn 
for å spre midler og personell tynnere over flere miljøer. Og 
den tverrfaglige kompetansen har de jo. I tillegg er Oslo godt 
forsynt med private spesialister som også kan samarbeide. I 
dette landskapet skal altså TKØ definere sin rolle og konkurrere 
om henvisninger, pasienter og bevilgninger.

Framtida
TKØ blir stort i norsk målestokk, 24 årsverk totalt, men det blir 
for lite på både behandling, utdanning og forskning til å bli et 
kraftsenter i norsk odontologi. Uansett vil det kreve betalings-
villige politikere i årevis og mange «riktige» ansettelser. Det 
alene synes som en formidabel oppgave. Direktør Toven er like-
vel optimist og ser lyst på framtida, selv om både Akershus og 
Oslo har trukket seg fra prosjektet, 
som nå eies av fylkene Hedmark, 
Oppland og Østfold. Det må være 
lov å lure på om ikke de også kan 
få kalde føtter og finne det lite 
hensiktsmessig å bruke betydelige 
ressurser på et ROK i Oslo.  

Mye har forandret seg i norsk 
odontologi siden TKØ’s forprosjekt 
ble ført i pennen i 2008, men fore-
løpig følges planene fra den gang 
som om ingen ting har skjedd. Men 
siste ord er kanskje likevel ikke 
sagt? Det blir spennende å følge 
med.

•  Recall og flytting av timer for hele dager er 
automatisert, og alt sendes automatisk på 
e-post og/eller sms til pasienten.  Pluss mye 
mer……..

Bruk litt tid på å sette deg inn i dette, så sparer 
du mye tid på sikt!

Den prekodes med farger og tilpasses din klinikk. Du får 
forutsigbare dager med god pasientflyt. Prekodingen gir deg i 
tillegg mange automatiske funksjoner:

• Ledige timer finnes automatisk, du slipper å lete i timeboka

Direktør Hilde Vogt Toven
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KOMMENTAREN

Innovasjon og kreativ destruksjon
Opprinnelig var innovasjon et begrep for næringslivet. Når nye 
og bedre produkter kom på markedet, ville automatisk de gamle 
forsvinne. Skrivemaskinprodusentene skulle  gå overende når 
PC’en kom. Det var bra for samfunnet. Økonomene kaller det 
kreativ destruksjon: Innovasjoner skal medføre at gammel 
produksjon blir destruert. 

Etter hvert er teoriene om innovasjon og kreativ destruksjon 
mye brukt også i offentlig sektor, men der er ikke 
sammenhengene like enkle. Innovasjon kan nok skape nye 
arbeidsmåter og mer effektiv organisering, men det finnes ikke 
noe marked som automatisk sørger for at det gamle destrueres.

Det må aktivt legges ned, 
og man risikerer å destruere 
det gamle før man vet om 
innovasjonen gir gevinst.  

Kreativ destruksjon eller bare 
destruksjon?
Omorganisering og effektivise-
ring diskuteres på alle områder 
i det offentlige helsevesenet, 
som også vi er en del av  
gjennom trygdeordningen. Men 

Fra politikerne hører vi nå nesten ikke annet enn at vi må 
omstille oss. Innovasjon, nyskaping og gründere skal gi både 
nye produkter og en mer effektiv offentlig forvaltning så vi 
får råd til velferdsstaten i framtida. Dette gjelder ikke minst 
helseforvaltningen, kjeveortopedi inkludert.

de systemendringer som til nå har vært foreslått for kjeveor-
topedi, har ikke vært innovative nok. De ville blitt dyrere og 
dårligere enn trygdeordningen vi har. Fjerning av trygdeord-
ningen ville da ikke kommet som en konsekvens av vellykket 
innovasjon, og vi ville kun fått destruksjon, ikke kreativ destruk-
sjon. Men -  blir trygde-ordningen vår dyr nok, vil forslagene til 
omorganisering før eller seinere bli lønnsomme innovasjoner, 
og trygdeordningen forsvinner i en ”kreativ destruksjon” som 
gir samfunnsgevinst.

I komfortsonen er det farlig godt å være
Norsk kjeveortopedi har vært en suksesshistorie. Vi har fått 
mye ros internasjonalt, og det har vært trygt og godt å være 
både kjeveortoped og pasient. Våre behandlinger har holdt 
høy kvalitet, og kostnadene har vært overkommelige både 
for de fleste pasientene og for en rik stat. Vi er fortsatt i 
komfortsonen, men vi kan ikke barrikadere oss der og satse på 
at barrikadene holder.

Innovasjoner i vårt fag har handlet mye om avansert apparatur 
og dyr høyteknologi, og det har neppe redusert trygdens 
utbetalinger. Men myndighetene ønsker nå mer enn noen 
gang nye ideer som hindrer vekst i offentlige utgifter. Da må 
nye innovasjoner i praksisdrift og pasientbehandling være 
kostnadseffektive, og myndighetene må få sin del av gevinsten. 
Det vil kreve endringer i dagens takst- og refusjonssystem.

Fortsatt trygdestønad
Målet må være at endringene kommer innenfor dagens 
trygdefinansierte modell, og at de blir så økonomisk vellykket 
at myndighetene mister lysten på store systemendringer.  
Da må vi bli flinkere til å ta i bruk all tilgjengelig «hverdags-IT» 
som rasjonaliserer praksisdrift og pasientbehandling, og ikke 
bare den spektakulære høyteknologien. 
Skal vi få til det, må vi og våre ansatte ut av komfortsonen og tåle 
endring og læring. Greier vi ikke det, forsvinner dagens modell 
på historiens skraphaug i kreativ destruksjon.

 Tor T

Kjære kollega

Barrikaderer vi oss i komfortsonen?

Harvard-økonomen Schumpeter 
(1883-1950) utviklet teorien om 
kreativ destruksjon



FRA FAGLITTERATUREN

Endringer i beinnivå og -tykkelse
Evaluation of marginal alveolar bone in the anterior mandible 
with pretreatment and posttreatment computed tomography in 
nonextraction patients.  
(DT Garlock et al, AJO-DO Februar 2016).

Det er et kompetent team fra kjente miljøer i USA som med 
CBCT ser på hvordan alveolarbeinet endres når underkjevens 
incisiver proklineres eller flyttes bodily i facial retning. 57 pasi-
enter ble undersøkt før og etter aktiv behandling med Damon Q 
brackets. De finner store variasjoner mellom pasienter, men på 
pasienter som på forhånd har tynt bein over røttene og grasile 
kjevekammer, kan vi forvente et betydelig marginalt beintap. 
De med størst marginalt beintap mister også mest beintykkelse 
midt på rota. Og det hjelper ikke med god og riktig torque, for 
når hele rota torques nærmere corticalt bein, øker det margina-
le beinsvinnet, og beinet over rota blir enda tynnere.
Man kan spekulere i om ”god” torque kanskje gir mer stabile 
bittforhold, men øker faren for retraksjoner.  Men uansett får 
man økt beintap marginalt og over rota ved ekspansjon. 

Retainere og stabilitet
Det er rimelig å anta at med tynt bein over røttene er det 
mindre å gå på hvis retensjonsbuen gir komplikasjoner. I samme 
nummer av AJO-DO finner vi en undersøkelse av
Kucera og Marek fra Tsjekkia: Unexpected complications 
associated with fixed retainers: A retrospective study.

I fem år registrerte de uventede komplikasjoner av 33-43 
retainere på samtlige 3500 pasienter som kom til etterkontroll. 
Kun 1,1 % hadde fått bivirkninger av retaineren, men for noen 

Tidligere var kjeveortopedisk ekspansjon i fronten mest diskutert 
i relasjon til stabilitet og residiv.  Nå kommer rapportene om 
hva som skjer når vi ekspanderer, og hvilke problemer langvarig 
retensjon kan skape.  

Gingivale retraksjoner

En tikkende bombe?
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av dem var de alvorlige, og antall bivirkninger økte med år i 
retensjon.   Andre undersøkelser har funnet høyere antall med 
et snitt rundt 3,5 %, og det kan skyldes at de har observert over 
en lengre retensjonsperiode. De to vanligste bivirkningene er 
vist på fotoet.

I JCO Januar 2016  har samme tsjekkiske gruppe en kasuspre-
sentasjon der de beskriver ”Treatment of Complications Asso-
ciated with Lower Fixed Retainers”. Pasienten hadde etter seks 
år med retainer fått ”twist effect” med gingival retraksjon, og 
det var nødvendig både med kjeveortopedisk rebehandling i 
9 mndr. og periodontal kirurgi med transplantasjon av vev fra 
ganen.  Altså en omfattende behandling med usikkert resultat 
(her gikk det bra). 

I Norge ferdigbehandler vi ca 25.000 pasienter per år. Hvis 
20.000 av dem får permanent retensjon, må vi regne med at 
ca 3,5 % = 700 får komplikasjoner og behov for rebehandling. 
Det er derfor både behov for mer stabile buematerialer, det må 
industrien og forskerne ta seg av, og behandlinger med mindre 
ekspansjon. Det er vårt ansvar.
                 Tor T

A og B viser X-effect: Forskjellig torque på 31 og 41.
C og D viser Twist-effect: 33 er tippet buccalt, 43 
lingualt.
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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


