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De norske spesialistutdanningene i kjeveortopedi gir oss en solid faglig ballast, men etter 3 år «på institusjon» 
må vi selv sørge for faglig oppdatering og ”livslang læring”. Derfor er NKF’s etterutdanning viktig, og studieturer 
til ledende praksiser og fakulteter i andre land gir oss anledning til «learning from the best».

Med NKF’s etterutdanning til Bill Proffit i Chapel Hill

Jeg har nå 40 år på baken som kjeveortoped, og i alle disse 
årene har William Proffit vært et stort navn. Han overtok  
avdelingen i Chapel Hill i 1975, og gjorde den raskt til et 
ledende senter for forskning og klinikk. Han har også  
forfattet verdens mest brukte lærebok i kjeveortopedi som  
er kommet i flere opplag. Det var derfor et scoop da NKF fikk 
ham til å holde kurs spesielt for oss. Han er nå i 80-åra, så det 
er et kompliment til norsk kjeveortopedi at han ville bruke  
så mye tid på vår lille gruppe nå på tampen av karrieren. 

Vi var derfor 17 forventningsfulle norske kolleger som  
innfant oss på det lekre fakultetet ved University of North 
Carolina, Chapel Hill, 29. september. Et moderne nybygg var 
konstruert utenpå det gamle bygget slik at den tradisjonsrike 
New England mursteinsfasaden vendte inn mot et atrium.  
Det må være inspirerende for studenter og ansatte å både 
være i det moderne og samtidig ha historien synlig til stede. 
Alt gammelt skal ikke rives. 

Kursets tittel var ambisiøs: ”Modern Orthodontic Procedures: 
An Update”, og vi ble ikke skuffet, men imponert!  Prof, som 
han kalles, ledet oss gjennom dagens moderne kjeveortopedi, 
og med sin lune autoritet og suverene oversikt fastslo han 
hva vi per i dag vet og ikke vet, og definerte hvor forsknings-
frontene går. Her var det mye å strekke seg etter både for 
klinikere og forskere. Tre av hans yngre medarbeidere slapp 
også til med forelesninger fra sine forskningsområder (3D, 
genetikk, treatment-timing), og det er ingen tvil om at Proffit 
har sørget for gode arvtakere. Chapel Hill vil fortsatt prestere 
på topp.

Det er alltid kjekt å reise på tur med etterutdanningen med 
sosiale middager på restauranter med nydelig mat og drikke. 
Jeg kaller det «luksusleir for voksne». Det ble også tid til 
en tur til hovedstaden Raleigh 20 minutter unna der det var 
Blue Grass festival og et museum som viste North Carolinas 
interessante rolle i amerikansk historie fra frigjøringen fra 

England gjennom slavehandel og borgerkrig fram til dagens 
moderne USA. 

Proffit viste oss også den tillit og gjestfrihet at han inviterte 
oss til det, etter norsk målestokk, luksuriøse eldresenteret 
der han nå planlegger å bo resten av livet sammen med sin 
kone. Her var det alt fra eneboliger og store leiligheter, til 
enkeltrom; alt etter helse og behov. Det var kino, bibliotek, 
IT-senter, trimrom, spa, kunstig innsjø der man kunne fiske (!), 
og en restaurant der vi spiste en ypperlig middag fra dagens 
buffét med en god vin til. Alt var eid av beboerne i et ikke-
kommersielt kollektiv. Vi lærte mer enn kjeveortopedi. USA  
er mangfoldig.

Da vi kom hjem kunne vi lese i AJO-DO at American  
Association of Orthodontist’s nyopprettede pris «Lifetime 
Achievement Award for Orthodontic Research» var tildelt  
William Profitt. Han var altså den aller første som fikk den,  
og ble valgt foran et stjernegalleri på 13. Da forsto vi enda 
bedre hvor heldige vi hadde vært som fikk med oss kurset i 
Chapel Hill.
Men - blant de nominerte var det flere navn som det kan  
være fristende å besøke. Kan det være en ide for etter- 
utdanningsutvalget å gjøre framstøt overfor f.eks. Ravindra 
Nanda og James McNamara? De er heller ingen ungdommer 
lenger, så……  

 God jul!           Tor T.
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KOMMENTAREN

Her hjemme er vi kjeveortopeder redde for å miste trygde-
ordningen vi har hatt i snart 50 år. NKF har tidligere alltid fått 
bidra i komiteer og utvalg når endringer har vært nødvendig, 
også da dagens takstsystem ble utformet i 2003. Vi ble vist 
tillit som en seriøs aktør som så lenger enn til medlemmenes 
egeninteresser. I dag holder byråkrater og politikere kortene 
tettere til brystet og tar oss ikke med på råd. Og vi mistenker 
dem for å ville «ta oss». 

Også NTF sliter med å bli hørt før det meste er avgjort og  
kan ikke hjelpe NKF. Kanskje er arbeidsmåten endret i  
departementet, men det hadde trolig hjulpet på tilliten hvis 
NKF hadde innsett farene som lå innebygget i takstsystemet 
og tidlig nok proaktivt foreslått endringer. Politikerne er 
ansvarlige for politikken, men vi har også et ansvar for uopp-
fordret å bidra med våre erfaringer til kunnskapsgrunnlaget 
politikken skal bygges på. 
Det er kun f.o.m. 2011 at man har tall som fullt ut synliggjør 
vår takstbruk, og det er tydelig at HD og HOD ikke liker alt 
de ser. Nå skal de i budsjettet for 2017 kutte 32 millioner på 
kjeveortopedi gjennom «forenkling av takstene». Det kan 
komme overraskelser.

I november var jeg med protetikerne til Edinburgh på deres 
årsmøte. De er nervøse for at kompetansesentrene (ROK’ene) 
skal få ansvaret for stadig mer av spesialistbehandlingen. 
Særlig er de bekymret for den nye «breddespesialiteten» 
(perio, endo, protetikk) i Tromsø.

Det har vært et år med Brexit og Trump-seier. Manglende kontakt og tillit mellom de som styrer og «vanlige folk» 
får skylda. Politikken utformes i lukkede rom, og med liten vilje til å lytte til råd utenfra. Tilliten til statsapparatet  
har i USA sunket fra 80 til 20 % på noen få tiår.

Periorehabilitering er nest størst, etter kjeveortopedi, i 
utbetalinger fra Helfo og vokser mest. Det er derfor ikke tatt 
ut av luften at pengene kan overføres til ROK’ene som gis 
ansvaret for periopasientene. Akkurat det samme som vi  
frykter for kjeveortopedi. Vi er i samme båt.

Fakultetene fører en forgjeves kamp mot ROK’ene. Men den 
norske staten legger aldri ned noe når det først er kommet 
inn på statsbudsjettet, så diskusjonen om sentrenes eksistens 
er en avsluttet diskusjon. De vil fortsette å få penger til 
utbygging og nye oppgaver på hvert statsbudsjett framover. 
Spørsmålet er hvordan man kan påvirke hvilke oppgaver  
de får.

Nå må vi forberede oss på juling, og håpe at vi i hvert fall får 
beholde en magrere trygdeordning. Det er ikke sikkert at vi 
i lengden «får lov til»  å kompensere lavere refusjoner ved 
fritt å øke mellomlegget, og det går vel også en grense for 
hva pasientene tåler av egenbetaling. Tannlegeprisene har 
fra 1997 økt langt mer enn konsumprisindeksen. Om dette 
også gjelder kjeveortopedi, vet vi ikke, men det er vel ikke 
usannsynlig.

I gode tider etableres lett et utgiftsnivå man ikke tåler i mer 
normale tider. Da kan man ikke lenger bare øke omsetning og 
marginer. Investeringer må underkastes kritiske kost-nytte 
vurderinger, behandlingene må være effektive, og admini-
strasjonen må rasjonaliseres med nye IT-løsninger rettet  
mot de største utgiftspostene. Det er det vi jobber med i  
Orthodontis.
Får vi bare beholde trygdeordningen, skal det nok gå. Det blir 
jul i åra som kommer også!

  Tor T.

Det spisser seg til

Politikkutforming og tillit

«Den som har sett hvordan pølser og politikk blir 
laget, får aldri mer en god natts søvn!»

Otto von Bismarck



FRA FAGLITTERATUREN

Mange av oss starter underbittbehandling tidlig med  
ekspansjon (RME) og protraksjon av maxilla. Både klinisk 
erfaring og forskning viser at dette er effektivt på kort sikt. 
Underbittet korrigeres, men det har vært usikkert om man  
ved avsluttet vekst egentlig har oppnådd så mye mer enn  
om man hadde utsatt behandlingen til veksten var avsluttet. 

«Early class III protraction facemask treatment reduces the  
need for orthognathic surgery: a multi-centre, two-arm 
parallel randomized, controlled trial» , Mandall N et al., Journal 
of Orthododontics, Vol. 43, 2016.

Da denne prospektive undersøkelsen ble startet I 2003, var 
det ikke vanlig med tidlig behandling av underbitt med  
ansiktsmaske i Storbritannia fordi varig effekt ikke var  
bevist. Det ble derfor ikke ansett som uetisk å dele en gruppe 
7-9 åringer med underbitt tilfeldig i to grupper der den ene 
gruppen fikk behandling og den andre tjente som ubehandlet 
kontroll. 
Inklusjonskriteriene var enkle: Underbittt på 3-4 incisiver 
og et klinisk vurdert retrudert mellomansikt. Høyvinklede 
pasienter med ML-NL over 35 grader ble deretter ekskludert.
Alle i behandlingsgruppen ble ekspandert med RME selv om 
de ikke hadde kryssbitt, og alle ble behandlet med ansikts-
maske til positivt overbitt. I gjennomsnitt tok det 8,6  
måneder.

Kefalometrisk fant man etter behandling signifikante for-
skjeller i fht kontrollgruppen for SNA og SNB, men endringene 
var størst i vertikalplanet. Både maxilla og mandibula hadde 

Effekten av tidligbehandling er omdiskutert, og det finnes etter 
hvert solid vitenskapelig belegg for å hevde at man oppnår 
lite eller ingenting med tofase behandling av overbitt. Men for 
behandling av kryssbitt og underbitt tyder stadig mer på at det 
er mye å hente.

rotert posteriort i behandlingsgruppen, mens de i kontroll- 
gruppen hadde rotert anteriort. 

Hensikten med undersøkelsen var å se om behandlings- 
gruppen fikk mindre behov for orthognatisk kirurgi enn  
kontrollgruppen. 6 år etter behandling fant man at for- 
andringene for A-punkt og B-punkt ikke hadde vært stabile, 
mens de vertikale rotasjons-forskjellene fortsatt var  

signifikante. Og de fleste i  
behandlingsgruppen hadde  
fortsatt positivt overbitt. 
Et panel av erfarne  
klinikere vurderte behovet 
for kirurgisk behandling, 
og kom til at det var sterkt 
redusert sammenlignet med 
kontrollgruppen.  
Det var stor enighet i  
panelet som konkluderte 
med at det uten tidlig-
behandling var 3,5 ganger 
større sjanse for seinere 
kirurgi enn om man fikk 
tidligbehandling med RME 
og protraksjon av maxilla.

Ingen av endringene var i seg selv nok til å forklare den store 
forskjellen i kirurgibehov, og forskerne mente derfor at det 
var summen av mange små endringer som alle trakk samme 
vei, som til sammen forandret totalbildet og gjorde kirurgi 
unødvendig.

Selv har jeg utført slik behandling regelmessig i 30 år, og 
konklusjonene stemmer godt med mine erfaringer. Disse 
pasientene blir ikke alltid perfekte, men de er fornøyde med 
resultatet og ønsker ikke kirurgi. Vi har spart pasienten for  
et kirurgisk inngrep, og samfunnet for betydelige utgifter. 
 
Det må vel være lov å være fornøyd med det?

Tor T.

Tidligbehandling av underbitt

Behovet for kirurgi kan reduseres
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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


