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Praksisbesøk med NKFs Etterutdanning – Like populært etter snart 35 år

De første etterutdanningskursene ble arrangert i 1984, og da 
foreningen rundet 50 år i 2003, var det arrangert totalt 136 kurs 
med 2035 deltakere. Per i dag er tallene trolig mer enn doblet. 
Dette er kurs for mindre grupper, de er som oftest raskt fulltegnet 
så det gjelder å melde seg på straks invitasjonene kommer. Slik 
har det alltid vært, og slik er det fortsatt!

Opp gjennom åra har vi vært overalt i inn- og utland på fakulteter 
og i praksiser. Både sosialt og faglig har det vært strålende, og 
alltid noe å lære. Som etterutdanningens grunnlegger og entusi-
astiske leder i over 20 år, Eivind Spetalen, pleide å si det: ”Har du 
med hjem bare èn ide som du tar i bruk, var kurset vellykket”. 

Kjeveortoped 1 Nationaltheatret stasjon
Etterutdanningen har besøkt nærmere 20 norske praksiser fra 
Arendal i sør til Kirkenes i nord, og godt over 10 i utlandet fra 
Chicago til Tyrol og Island. Denne gang var det Ingunn Berteig 
som inviterte til den nye praksisen hun og Espen Dahl åpnet midt 
i Oslo i oktober 2016. Etter 30 år som kjeveortopeder bygget de 
nytt. Imponerende og stimulerende.

18 kolleger fikk en innholdsrik dag. Det å bygge ny praksis er 
krevende både arbeidsmessig og økonomisk, og det var mye 
nyttig informasjon å ta med seg fra planlegging og byggeperiode. 
Både den litt ukonvensjonelle planløsningen i klinikkdelen og 
det spreke fargevalget syntes å falle i smak hos kursdeltakerne. 
Så var da også utgangspunktet optimalt med store vindusflater i 
7. etasje med utsikt til Slottet og parken. 

Interessante kasus
Men ingen praksisbesøk uten kasuspresentasjoner og levende 
pasienter. Ingunn hadde valgt å konsentrere seg om noen 
pasienttyper der tidlig behandling kan gi store fordeler. Det er 
kunnskapene om ansiktets og kjevenes vekst og utvikling som 
er grunnlaget for vår spesialitet. Særlig gjennom vekslingstann-
settet må disse kunnskapene anvendes for å avgjøre når vi skal 
gripe inn tidlig med alt fra ex av melketenner, ekspansjon med 
RME, protraksjon med ansiktsmaske, TPB for vertikal kontroll, el-
ler med forskjellige plater. Og - ikke minst er det viktig å vite når 
vi ikke bør gripe inn tidlig.

Kasusene Ingunn hadde valgt belyste problemstillingene ut-
merket, og vi fikk en god diskusjon om disse ikke alltid like enkle 
valgene vi må gjøre. Emnet engasjerte åpenbart, og det er da 
også avgjørende for å bevare spesialiteten vår at det fokuseres på 
denne delen av faget. Kjeveortopedi er mye mer enn tannflytting!

Etter lunsj kom en del av pasientene vi hadde diskutert. Det er 
alltid både nyttig og kjekt å få se resultatet av behandlingsvalge-
ne, og her var det mye god behandling å se. Pasientene så ut til å 
trives i praksisen og hadde et åpent og fortrolig forhold til Ingunn 
og hennes ansatte. Fint å se!

Kursdeltakerne var i alle aldre, fra nyutdannede kolleger (som det 
er kjekt å få treffe og bli kjent med), til gamle travere som nærmer 
seg pensjonstilværelsen. Dette er en kursform som engasjerer 
uansett hvor du er i karrieren, og som binder oss sammen. 

Lenge leve NKFs Etterutdanning!
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KOMMENTAREN

Det er liten tvil om at 
«millennierne» har vært 
trendsettere. Det er dem 
IT-bransjen har ønsket å 
tilfredsstille når de har 
utviklet ny funksjonalitet 
på smarttelefoner og 
nettbrett. For det er der 
«millennierne» tilbringer 
en stor del av livet sitt, 

holder kontakt med venner og familie, og utfører stadig flere 
praktiske gjøremål i hverdagen. Slik vil de også kunne kommun-
isere med barnas, eller sin egen kjeveortoped. De forventer det 
rett og slett.

Kommunikasjons- og informasjonssamfunnet er kommet for 
å bli. Det vil ganske sikkert komme nye duppeditter med nye 
funksjoner, og like sikkert vil pasienter og pasientforeldre  
forvente av oss kjeveortopeder at vi følger med i timen og opp- 
daterer oss. Undersøkelser viser at millennierne foretrekker 
å kommunisere på sms. De vil bli informert på sms, og de vil 
kunne svare raskt der og da på sms. I tillegg elsker de app’er for 
all verdens formål.

Antall kjeveortopeder øker og konkurransen om pasientene 
begynner å bli følbar. Fornøyde pasienter er en betingelse for 
suksess enten du er fersk i praksis eller har drevet noen år, for 
nå deler både pasienter og foreldre alle opplevelser, gode og 
dårlige, øyeblikkelig med sine kontakter på nettet. 

Millenniumgenerasjonen er født etter 1980 og var barn og ungdom på 90-tallet og seinere. De er i dag våre pasientforeldre og stadig 
flere av våre voksne pasienter. De var «de første innfødte i datalandet», og ser på alt fra internett til sosiale medier, streaming og 
smarttelefoner som en like viktig del av livet som klær og tak over hodet. Hva forlanger de (og deres barn) av oss kjeveortopeder? At 
alt skal skje digitalt?

At piezoelektrisitet kan brukes til kirurgi, har vært kjent lenge. Innen kjeveortopedi har vi hittil mest sett det brukt i ambisiøse 
forsøk på å få tenner til å flytte seg raskere ved at man har klappet opp og laget huller eller vertikale slisser i kortikalis interdentalt. 
Virkningen har vært liten og inngrepene blodige; og teknikken har (heldigvis) ikke slått særlig an. Men nå har man kanskje funnet en 
nyttigere anvendelse av piezokrurgi innenfor vårt fagområde.

FRA FAGLITTERATUREN

For millennierne er opplevelsen av god og moderne informasjon 
og kommunikasjon trolig minst like viktig som behandlingsre-
sultatet. Og – etter hvert vil stadig flere av våre henvisere også 
være «millenniere» og stille de samme krav til oss. 

Smarte SMS- funksjoner har lenge vært et satsingsområde for 
Orthodontis, og vi kommer stadig med nye bruksmåter. SMS er 
billig, sparer tid i praksisene, og er det pasienter og foreldre 
foretrekker. Det neste blir trolig at vi på noen områder må til-
late toveis sms. På side 4 presenterer vi i dag vår nye og nyttige 
automatiske frammøtebekreftelse som er et eksempel på en 
e-post funksjon som jo i dag åpnes på telefonen av de fleste.

En Orthodontis-App er under utvikling. Mye i Orthodontis, f.eks. 
fargekodingen i timeboka, egner seg svært godt i en app for 
pasienter. Der vil de alltid kunne utføre det de ønsker når de 
ønsker det. Det er slik millenierne vil ha det, og jeg forstår dem. 
Lite er mer irriterende enn ikke å komme gjennom på telefonen 
samme hvor hyggelige ventemeldinger som er lagt inn. Da blir 
det vi tror er god telefonservice fort «more drain than gain». 

App’en skal bli et konkurransefortrinn for Orthodontis-kjeve-
ortopedene og gi dem fordeler individuelt og som gruppe. 
Dette arbeider vi intenst med for tida.

Det skjer mye spennende framover, og utviklingen går lynraskt. 
Hvis du vil være med, må du hive deg på Orthodontis-toget. Det 
er nå det går!

 
Tor T.

Millenniumgenerasjonen:

Vi vil ha SMS’er og App’er, takk!
Nye muligheter med piezokirurgi

Kirurgisk assistert maxilla-ekspansjon i lokalanestesi 

Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion (SARPE) er trolig den 
eneste gode metoden vi har for å ekspandere en basalt smal over-
kjeve på voksne dersom vi ønsker et stabilt resultat og vil unngå 
de periodontale problemer med redusert labial beindekning over 
røttene som ekspansjon med fast apparatur vil kunne medføre. 

Men det er ikke alltid like lett å få våre kirurger til å bidra til 
ekspansjon i overkjeven. Dersom pasienten også skal ha Le Fort 
I-kirurgi, må man enten ha to separate operasjoner, først SARPE og 
deretter Le Fort-I, eller maxilla må ekspanderes ved at den spaltes 
i fire deler, noe jeg har inntrykk av at de fleste kirurger kvir seg for 
å gjøre. Dersom pasienten ikke trenger Le Fort I, men kun ekspan-
sjon, blir behovet lett vurdert som for lite for sykehusinnleggelse 
og kirurgi i full narkose. I siste nummer av IOK presenteres en 
praktisk løsning på dette problemet.

 «Borderline-Behandlung bei 
Patienten mit transversalem 
Deficits»; Wendl B et al, Informa-
tionen aus Orthodontie & Kiefer-
orthopädie (IOK) Desember 2017

Piezokirurgi skader ikke bløtvev, men skjærer effektivt gjennom 
bein. På figur 1 ser man hvordan det først lages vertikale snitt mellom 
tennene med konvensjonell kirurgi, før man med et piezokirurgisk 
instrument tunellerer seg fra snitt til snitt og foretar en osteotomi 
gjennom kortikalis i samme høyde som ved Le Fort I, men selvsagt 
uten down-fracturing. På samme måte legges først snitt i ganen før 
man åpner midtsuturen piezokirurgisk. Ekspansjonsapparatur er  
allerede på plass, og pasienten skrur til 2-3 mm overekspansjon.

I IOK-artikkelen presenteres to kasus. Kasus 1 har dobbeltsidig 
kryssbitt, og det foretas osteotomi på begge sider. I Kasus 2 har 
pasienten kun enkeltsidig kryssbitt, og det gjøres derfor osteotomi 
kun på kryssbittsiden. På begge kasus åpnes midtsuturen i ganen.

For disse pasientene var behandling i narkose utelukket, og de 
ble etter ekspansjonen fullført kun med fast apparatur. De fikk 
sin SARPE uten narkose, og et resultat som man neppe kunne 
oppnådd på andre måter. Alt ble gjort poliklinisk.

For pasienter som også har behov for ortognatisk kirurgisk 
behandling av vertikale og/ eller sagittale avvik, kan man gjøre 
SARPE poliklinisk i god tid før ortognatisk kirurgi. Det vil ha 
mange fordeler for både pasient, kjeveortoped og kirurg. 
Dette er en teknikk våre kirurger bør få i repertoaret sitt!

Kasus 1, dobbeltsidig kryssbitt

Kasus 2, enkeltsidig kryssbitt

Figur 1
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Da de nye fraværsreglene ble innført i den videregående skolen, økte 
antallet pasienter som ba om frammøtebekreftelse kraftig. Fra før hadde 
vi de voksne som trengte det til sin arbeidsgiver, og de som skulle søke 
reiserefusjon fra trygden, men de var få i fht til den nye gruppen av 
skoleelever.

Tidkrevende
Plutselig tok det mye tid i resepsjonen å skrive ut bekreftelser til alle 
som trengte det. Derfor har vi i Orthodontis laget en automatisk 
e-post-funksjon, så nå tar det ikke tid i det hele tatt. 

Så enkelt er det nå
Du haker av i Orthodontis for pasienter som ønsker frammøtebekreftelse. Deretter får de den automatisk på 
e-post seinere samme dag hver gang de har vært til behandling. Skolene godtar at de viser fram meldingen 
på telefonen. De som må ha den skriftlig, kan skrive den ut selv. Kjeveortopedens underskrift er et grafisk 
element i dokumentet, og det er godtatt av Pasientreiser.

Resepsjonene avlastes og kan bruke tida på andre viktige gjøremål!

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

AUTOMATISK FRAMMØTEBEKREFTELSE PÅ E-POST

God Påske!


