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TIPSET

«Gule lapper» finnes ikke på data. Men – i Orthodontis har vi feltet «Røde 

merknader» der du skriver det som må huskes for den aktuelle pasienten. Så 

kan du når det passer deg hente fram på skjermen lista over pasienter med 

«Røde merknader» og klikke deg inn på dem en etter en. 

Trygt, tidsbesparende og praktisk!

Tannlegens egen huskelapp!

Da første versjon av Orthodontis ble tatt i bruk i 1995, var vi 
første Windows-program for kjeveortopeder, Opus Ortho kom 
først 5-6 år seinere. Og før Orthodontis, var eneste tilbud Or-
thoprax. Det var et avansert program for sin tid, men DOS-ba-
sert. Vi forsto at Windows var framtida, og da vi litt tilfeldig fikk 
en mulighet til å lage ”vårt eget” program, gikk vi optimistisk 
til verket. Vi trodde vi laget det bare for vår egen praksis, men 
dataverdenen utviklet seg ikke helt som vi trodde.

1995 - 2015

ORTHODONTIS FEIRER 20 ÅR

De første årene gjorde vi null og niks for å selge programmet 
til andre. De som tok det i bruk, tok selv kontakt med oss, og 
på slutten av 90-tallet var vi blitt 8-9 entusiastiske brukere. 
Det viktigste for oss var ikke å bli flere, men å utvikle det 
beste programmet for våre egne praksiser. Men etter hvert 
innså vi at vi måtte bli flere for å kunne dele på utgiftene til 
den utvikling vi ønsket og som vi så komme, for programut-
vikling er ressurskrevende. Og alle myndighetskrav som er 
kommet fra ca 2003 og utover, hadde vært umulig å oppfylle 
hvis vi ikke hadde vokst til ca 40 brukere. Til tross for hard 
konkurranse har vi lykkes.

Vi har vært først ute med

•	 Full digitalisering, ikke lenger behov for journalmapper  
 (2001)
•	 Innskanning og elektronisk lagring av all korrespon-  
 danse inn og ut (1995)
•	 Automatisk timetildeling i fargekodet timebok (1995),   
 nå også på e-post / sms (2013)
•	 Automatisk recall (1995), nå også på e-post / sms (2014) 
•	 Automatisk fakturering (1995), nå også på e-post (2013)
•	 Elektronisk innlevering til Helfo; først på diskett (2004)  
 så på CD (2008), så over NHN (2010). Vi var først hele veien.
•	 All korrespondanse til pasienter (2013) og kolleger   
 (2015) på e-post 
•	 Behandlingsplanbibliotek (2009)

Vi har grunn til å være stolte, og lista kan sikkert gjøres lenger.

IT i helsesektoren er et satsingsområde for myndighetene, og 
det er vår jobb å tilpasse stadig nye krav i Orthodontis. Her 
er det et betydelig handlingsrom, og det har heldigvis vært 
mulig for oss å lage integreringer som fungerer godt i vår 
kliniske hverdag. Selv om helsesektoren aldri kan få like stor 
rasjonaliseringsgevinst gjennom IT-bruk som mange andre 
sektorer, er potensialet fortsatt stort. 

Spesialtilpasset programvare er det aller viktigste når rasjon-
aliseringspotensialet skal hentes ut. Det gjelder i kjeveorto-
pediske praksiser som over alt ellers i helsevesenet. Pro-
gramvare beregnet for flere grupper gjør det lettere å lykkes 
kommersielt for produsentene, men gir brukerne et dårligere 
verktøy og svakere utbytte faglig og økonomisk. Derfor ser vi 
også at kjeveortopeder i alle land bruker spesialprogrammer 
for kjeveortopedi, og ikke forsøker å tilpasse seg programvare 
primært laget for alle grupper tannleger.
 
Det norske kjeveortopediske markedet er lite, men vi har 
likevel i alle år maktet å levere Orthodontis med den spesi-
altilpasning som gir nødvendig hjelp til effektiv praksisdrift 
og rasjonelle behandlinger. Det skal vi fortsette å levere i 
mange år framover!
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KOMMENTAREN

Kjeveortopedi er odontologiens eldste spesialitet og an-
erkjent verden over. I EU er den sammen med kirurgi eneste 
godkjente spesialitet, og Norsk kjeveortopedi scorer topp på 
kvalitet og organisering i alle rangeringer. Likevel mener HD’s 
utvalg, uten kjeveortopedisk kompetanse, seg kompetente 
til å beskrive vårt fag på en måte som ikke vil få støtte i noe 
kjeveortopedisk fagmiljø. HD er Helse- og omsorgsdeparte-
mentets fremste faglige rådgiver, men dette er merkelige råd.

KUNNSKAPSMANGEL
Det er kun kjeveortopedisk behandling av barn det dreier seg 
om i utredningen, og det er noe almenpraktikere og andre 
spesialister vet svært lite om. Det gjelder åpenbart også de to 
med tannlegebakgrunn i utvalget. Det preger utredningen.

Kjeveortopedi på barn er ikke kosmetikk, men forebygging og 
behandling av konkrete bittfeil. Essensen i vår spesialitet er 
kunnskapene om ansiktsvekst og tannveksling fram til fullt 
permanent tannsett. Vår jobb er å hjelpe til når det oppstår 
problemer, og vårt mål er et permanent tannsett med flest 
mulig tenner i stabilt bitt. Dette er felles mål for all tannbe-
handling, og det er fordomsfullt og kunnskapsløst å kritisere 
oss for å arbeide for det samme.

Det er vår jobb å få almenpraktikere, andre spesialister, NTF 
og helsemyndigheter til å forstå og akseptere dette. Da må 
vi «back to basics» og markedsføre hva vi kan bidra med i 

HD «slakter» kjeveortopedi generelt og norsk kjeveortopedi 
spesielt i en utredning til departementet før jul. Det skytes med 
grovt kaliber, og kjeveortopedi som fag og spesialitet fratas 
ære og berettigelse. Og når verken NKFs styre eller fakultetene 
finner igjen noen av de synspunkter de har spilt inn i utredningen, 
må vi spørre hva som skjer – og hvorfor ?

Helsedirektoratet (HD) skyter på kjeveortopedene

Hva er det som skjer?

 tannvekslingsperioden og i det unge permanente tannsettet. 
Ved å fokusere for sterkt på tannflytting i det unge perma-
nente tannsettet med superelastiske buer, selvligerende 
brackets og strikk, har vi kanskje forsømt vår opplysningsplikt 
overfor kolleger. Det kan rettes opp.

FOLLOW THE MONEY
I 2013 ble det refundert 566 millioner for kjeveortopedisk 
behandling. Det er mye penger som mange har lyst på. Det er 
vel kjent at krefter innen helsebyråkratiet og den offentlige 
tannhelsetjenesten (DOT) lenge har ønsket å føre pengene 
over til DOT og gi dem større ansvar for kjeveortopedien. 
Kompetansesentrene skal også finansieres og tilføres oppgav-
er i årene framover.  Representanter for NTF og andre spesial-
iteter har i flere år ymtet frampå om reduksjon i utbetalinger 
til kjeveortopedi til fordel for «sine» områder. De har vært 
farlig nær beskyldninger om unødvendig behandling uten at 
vi har tatt til motmæle, og dette kan ha fyrt opp under HDs 
utredning.

Vi må akseptere at myndighetene må ha budsjettkontroll 
og ønsker å spare penger også på kjeveortopedifeltet. Vi 
må sammen med dem arbeide for et bærekraftig takst- og 
refusjonssystem som står seg over tid. Det er et langt bedre 
alternativ enn overføring til DOT etter svensk modell. Det 
er grundig dokumentert at dette vil gi pasientene dårligere 
behandling, og samtidig øke statens utgifter med 20-30 %. 
Det er ikke veien å gå!
 Tor T.

Før og etter bilder av typisk Gr. C pasient som Helsdirektoratet  karak-
teriserer som unødvendig behandling!



FRA FAGLITTERATUREN

Ikke bare ved kryssbitt, men også ved plassmangel, overbitt 
og underbitt uten kryssbitt eller spesielt smale ganer, hevder 
McNamara at RME-behandling er nyttig, og han underbygger 
det med en lang rekke henvisninger til egen forskning. 

Plassmangel
McNamara har i sin forskning vist at RME gir varig mer plass 
i overkjeven, og selv om det ikke utføres aktiv ekspansjon i 
underkjeven, bedres også plassforholdene der ved at under-
kjevens bredde tilpasser seg overkjevens. Og stabiliteten er 
god i langtidsundersøkelser, bedre enn ved alle andre ekspan-
sjonsmetoder, i følge McNamara.

CL III-behandling med RME og protraksjon av maxilla er vel 
dokumentert. McNamara finner at det virker like bra enten 
RME kombineres med face-mask eller CL III-strikk til bone-
anchors à la Hugo De Clerck.  Dette bør være førstevalget ved 
de fleste underbitt.

Ved CL II-behandling bruker McNamara også RME selv om 
pasienten ikke har kryssbitt. På 80-tallet observerte han i 
sin egen praksis at pasienter som hadde hatt tidlig RME-
behandling, fikk spontan bedring av CL-II relasjonen. Han 
har seinere (2010) publisert undersøkelser som viser at en 
slik sagittal forandring virkelig finner sted, og at 50 % får en 
bedring på mer enn 2 mm. 

I Journal of Clinical Orthodontics’ (JCO) serie av intervjuer, var 
det sist september James McNamara som delte sine erfaringer 
fra 40 år med forskning, undervisning og pasientbehandling 
(mer enn 10.000 pasienter!) med leserne. Jeg visste at han var 
en varm tilhenger av rapid maxillary expansion (RME), det er 
jeg også, men at over halvparten av pasientene får ekspans-
jonsbehandling, det var overraskende mye.

Ved overbitt kombinerer han RME med 
Herbst og fast apparatur ved slutten av 
vekslingstannsettet, og han finner denne 
kombinasjonen svært effektiv. Jeg mener 
ut fra egen erfaring i 25-30 år at RME pluss 
fast apparatur og MALU gir samme resultat.

To kasuspresentasjoner i siste nummer 
(februar 2015) av American Journal (AJO-

DO) er viet RME-behandling. Begge er veldokumenterte med 
fine sluttresultater og viser hvor nyttig RME kan være. Den 
ene pasienten har CL II, den andre CL III. Begge har kraftig 
plassmangel, men ingen av dem utpreget kryssbitt med smal 
overkjeve. CL III-behandlingen er standard RME og ansikts-
maske, mens CL II-behandlingen har en uvanlig distaliser-
ing av 16,26; først med ekspansjonsskruer, så med TADs. 
Her kunne man med fordel ha brukt RME pluss MALU eller 
lignende, og TADs ville vært unødvendig. 

Ekspansjon med elastiske buer og sagittal korreksjon med 
strikk har blitt standardbehandling i flere teknikker, men 
mye tyder på at dette kan medføre for lite bein over røttene 
buccalt på sidene og labialt i fronten, og slik disponere for 
gingivale retraksjoner. I tillegg vil det oftest bli nødven-
dig med permanent retensjon. Med RME, pluss MALU eller 
ansiktsmaske, unngår man disse problemene. Ekspansjonen 
kommer i ganesuturen, og incisivene plasseres oftere med 
riktig inklinasjon over basalt bein. Og – permanent retensjon 
kan unngås. 

 Tor T.

James A. McNamara Jr. til JCO:

«Vi behandler over 50 % med RME»

Herbst med RME

mini

Active or passive self ligating brackets, we have it all!
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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


