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Med Orthodontis sin smarte e-postløsning sparer du mye tid og utgiftene 

til porto, papir og konvolutter. 

                   Alt sendes til pasientene raskt og kostnadsfritt med et tastetrykk!!

send dine brev kostnadsfritt

Høres emnene litt sære ut? Ikke etter å ha vært på The New-Conn Orthodontic Foundation’s seminar  
«New Technology and Its Impact on Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning». Her prøver man  
virkelig å være i front og se inn i kompleks framtid. Det var interessant, og mye å reflektere over i etterkant.

Med NKF til New York

spyttprøvediagnostikk, CBCt og søvnapnè hos Barn

Ca. 15 norske kjeveortopeder hadde fått plass på N-CO’s 
25. toårlige seminar, 50 års jubileum (!), på New York 
University like før påske. Kjente navn som William Proffit, 
David Sarver og Lysle Johnston, og noen for oss mer ukjente, 
men dyktige, holdt oss på skolebenken i to hele dager til 
tross for New York og gryende vår utenfor. Ikke verst.   
 

CBCt og spyttprøvediagnostikk – hvordan vil det 
påvirke oss?
Eric Ploumis praktiserer både som kjeveortoped og advokat 
i New York, og hans gjennomgang av hvordan ny diagnose-
teknologi vil påvirke våre praksiser faglig og juridisk, var 
tankevekkende og relevant også for norske forhold. CBCT er 
foreløpig mest aktuelt, og straks vi tar det i bruk, blir vi ans-
varlig for å diagnostisere all patologi bildene gir informasjon 
om. Liker vi egentlig den tanken? Ploumis formulerte det slik:  
«Choosing dental school, I’m not sure I signed up for that. If so, I 
should have gone to medical school”. 

I USA som i Norge er det «vanlig, akseptert praksis blant  
kolleger» som er bestemmende for hva som er «god nok  
behandling» i juridisk forstand. Når et tilstrekkelig antall  
kjeveortopeder har tatt i bruk CBCT, blir det «vanlig praksis», 
og resten av oss blir nødt til å følge etter. Og leverandørene 
står selvsagt på for å få solgt et tilstrekkelig antall maskiner 
til at alle tvinges til å investere i 3D-røntgen. Hvor mange som 
trengs? Kanskje holder det med 30 %.

Samme juridiske resonnement kan gjøres gjeldende for  
spyttprøver, og de ligger kanskje ikke så langt fram i tid som 
vi har trodd. David Wong fra UCLA viste praktiske kits som er  

utviklet for en rekke diagnoseformål, og han argumenterte 
ivrig for at tannleger måtte ta disse i bruk. Den odontologiske 
nytten var noe svevende, men Wong og industrien ser åpen-
bart tannlegene som et stort marked for sine spyttprøve-kits 
fordi en så stor pasientmengde går regelmessig til undersøk-
elser. Innen tannlegemiljøer i Norge er det mange som mener 
tannlegevirksomhet bør nærme seg medisin, og de sier neppe 
nei takk til innføring av spyttprøvediagnostikk.

Både for CBCT og spyttprøver bør nok norske helse- 
myndigheter på banen og regulere bruken. Og vi burde også 
være mer interesserte i å dyrke vår egenart, enn å løpe etter 

medisinerne.

søvnapnè hos barn hadde jeg knapt tenkt på, men Kasey Li fra 
Stanford var overbevisende. Kanskje bør vi følge hans råd og 
undersøke om våre små munnpustere med høye smale ganer 
snorker, sover dårlig og er trøtte og utilpasse på skolen. Li var 
positiv til både kirurgi og RME på barn. Vi bør vel begrense oss 
til å utvide indikasjonene for RME-behandling.

Mellom foredragene var spørsmål og diskusjoner mer inkvisi-
toriske enn vi er vant til, men grunntonen var vennlig, humor-
istisk og fordomsfri. Da går det an å være litt tøff uten at noen 
blir fornærmet. 

og new york? Skyskrapere, Central Park, The MET og The  
Village; og ikke minst trivelige måltider sammen med gode 
kolleger i mylderet av spisesteder. NKF’s etterutdanning  
arrangerer fortsatt de beste studieturene!



kommentaren

NTF’s styre og administrasjon var fra 2009 mer enn villige hjelp-
ere for NHN’s selgere, og i fellesskap presenterte de oss for store 
planer. NTF’s daværende visepresident Jørn Andrè Jørgensen, 
som ledet IT-utviklingen for NTF, sa bl.a. at ”NHN skal utløse det 
latente IT-potensialet i norske tannlegepraksiser”.  Han er i dag 
fast ansatt i NTF’s sekretariat for å lede foreningens IT-arbeid. 

hvordan gikk det?
Vi koplet oss på i 2010 og sendte regninger til Helfo. Etter 
hvert måtte alle kjeveortopeder kjøpe NHN, mens allmen-
npraktikerne fikk lov til å bli sittende på gjerdet, og de fleste 
sitter der ennå. Mange mener NTF ”solgte” kjeveortopedene til 
NHN, men nå fungerer det jo greit, eller?

Vel - vi kan fortsatt kun bruke NHN til Helfo-regningene. Ingen 
andre av funksjonene NHN og NTF lovet er på plass, og ingen 
tør si sikkert når og hva som kommer. I vår praksis betaler vi 
ca kr. 25.000 til NHN per år, og i tillegg kommer EDI-utgiftene.
Våre investeringer i digitale modeller måtte tapsføres da den 
hollandske leverandøren pga krav om partnerskap med NHN, 
en heller omstendelig prosedyre, valgte å droppe det lille  
norske markedet. Vi vet at flere andre utenlandske leveran-
dører har funnet NHN problematisk, og vi er en liten kunde-
gruppe for dem også.

Kort sagt: Hos oss har det ikke vært snakk om å utløse noe  
latent IT-potensial, men om et skritt bakover i IT-bruken. 

e-post er et kapittel for seg. NHN har ennå ikke levert noe som 
helst.  Og om det kommer, vil det ikke løse behovet for E-post 

Det er i disse dager 4 år siden vi under frivillig tvang skrev 
kontrakt med Norsk Helsenett (NHN), gjorde de nødvendige in-
vesteringer og koplet oss på. Hva har skjedd på disse fire årene? 
Har NHN levert som lovet?

norsk helsenett forsinker it-bruk i praksisene
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til pasienter og andre som aldri 
skal på NHN. Et strengt regelverk 
som i utgangspunktet var bereg-
net for leger og sykehus og deres 
pasienters sikkerhetskrav, benyttes 
ukritisk også på tannlegevirksom-
het og kompliserer fornuftig bruk 
av E-post. I Orthodontis har vi greid 
å finne løsninger likevel, men det 
har vært et møysommelig arbeid 

som burde vært unødvendig. Kjeveortopeder er ikke leger, og 
det var neppe våre uskyldige nedtegnelser om bittavvik og  
tannregulering man tenkte på da reglene ble laget. Advokat 
og kjeveortoped Eric Ploumis fortalte på seminaret i New York 
i april (les om seminaret på side 1!) at det aldri har versert en 
sak for amerikanske domstoler om tannlegers bruk av E-post, 
og at han gjerne skulle påtatt seg å forsvare den som måtte bli 
saksøkt for noe slikt og enkelt latterliggjort saksøker.

I Norge er det ikke usannsynlig at en slik sak ville blitt av-
vist ved domstolene, men byråkratiet kan sikkert lage prob-
lemer på egenhånd hvis de vil. Det eneste riktige ville være 
at NTF’s tillitsvalgte sluttet å løpe etter legene og sa klart i 
fra om tannlegers kliniske hverdag og sikkerhetsbehov. Et  
enklere regelverk tilpasset vår bransje vil selvsagt ikke måtte 
bety at det skal være umulig for tannleger å skjerme pasient- 
opplysninger som virkelig er sensitive. Men når NTF ikke gjør 
den politiske jobben og NHN ikke leverer det vi trenger for 
moderne praksisdrift, så får vi lage det selv og finne veier 
rundt og gjennom krattskogen av regelverk. 
 
I Orthodontis er vi kommet et godt stykke på vei, og vi står på 
videre.

Tor Torbjørnsen



fra faglitteraturen

På voksne pasienter har forskjellige typer bløtvevskirurgi vært 
forsøkt med heller dårlig resultat, og snorkeskinner hjelper 
kun ca. halvparten av pasientene. For de andre har ortognatisk 
kirurgi, oftest anteriorføring av mandibula, blitt eneste muli-
ghet for ikke å være avhengig av pustemaskin (CPAP) resten av 
livet. Men på barn har vi andre muligheter.

Flere undersøkelser har vist at RME utvider ganens bredde  
effektivt og øker nesevolumet. 80 % av munnpusterne går da 
over til nesepusting. Dersom de har søvnapnè, vil vi da se en 
markant bedring. 

“Tongue posture improvement and pharyngeal airway enlarge-
ment as secondary effects of rapid maxillary expansion: A cone-
beam computed tomography study”, Tomonori Iwasaki et al., 
AJO-DO Februar 2013.

Selv om CBCT for oss er over-kill ved de fleste kliniske prob-
lemstillinger, bidrar teknologien stadig mer innen kjeveorto-
pedisk forskning. I denne undersøkelsen prøver man med CBCT 
å kartlegge hvordan RME-behandling gir bedring ved søvn- 
apnè. Det er særlig tungas posisjon og volumet i nese og svelg 
man vil undersøke. 

Tungas posisjon beskrives som en funksjon av volumet  
mellom tunga og ganen, og etter RME er dette volumet blitt  
signifikant mindre, dvs at tunga er plassert høyere opp mot  

kjeveortopedi og søvnapnè hos barn

Søvnapnè kan være katastrofalt for livskvaliteten. Dårlig søvn 
med livstruende pustestopp om natta og konstant trøtthet på 
dagtid er en stor belastning fysisk og sosialt, og leder ofte til 
andre helseproblemer i tillegg. Kjeveortopeder har blitt involv-
ert i problemet fordi «snorkeskinner» kan være et behandling-
salternativ hos voksne. Men vi har kanskje mer å bidra med når 
barn får søvnapnè.

ganen fordi nesevolumet er økt og man ikke lenger trenger å  
puste gjennom munnen. Dette medfører igjen at nasopharynx  
utvides fordi tunga flyttes opp og fram, og pasienten puster 
lettere gjennom nesa. Og ved søvnapnè er det jo akkurat den 
effekten man er ute etter.

Munnpustere som i tillegg til smal overkjeve har en fysisk  
obstruksjon i nesa, vil ikke gå over til nesepusting etter RME. 
De må i tillegg få fjernet obstruksjonen kirurgisk.

Kanskje har flere av våre små munnpustere søvnapnè- 
problemer enn vi er klar over, og kan vi hjelpe dem med det, 
gjør vi virkelig noe godt for dem. Noen klargjørende spørsmål 
bør derfor stilles nå vi utreder disse pasientene.

I 2013 refunderte trygden ca 560 millioner for kjeveortopedisk 
behandling, og trygdemidlene «våre» er stadig under press fra 
andre grupper tannleger som ønsker mer til sine pasienter. Det 
argumenteres ofte med at bittfeil ikke er sykdom, at kjeve- 
ortopedi er elektiv behandling, og at det refunderes for mye på 
estetiske indikasjoner. RME mot søvnapnè på barn er virkelig 
et eksempel på at kjeveortopedi kan være minst like «medi-
sinsk» som annen tannbehandling. Kanskje særlig i grense-
landet mot øre-nese-hals.

CBCT før RME til venstre og etter RME til høyre. 
Tungas plasseres høyere opp mot ganen og 

nasopharynx utvides.



kontaktinformasJon 

 

tlf:  +47 70 04 80 95 

adresse: strandgata 5a, 6150 ørsta 

e-post:  post@orthodontis.no

Best på kJeveortopedi 
 

www.orthodontis.no

hvorfor du Bør velge orthodontis til din praksis

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 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 
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