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TIPSET

Dersom du må gi en rask beskjed til alle pasienter som har time en bestemt 

dag, er det enkelt å sende en felles sms med tekst som du velger selv. 

Du sparer enormt med tid i forhold til å ringe dem en og en. 

Det er også tisdeffektivt å sende fritekst-sms til enkeltpasient og foresatte i 

stedet for å prøve å nå dem på telefon.

Ikke bruk dyrebar tid til å ringe!!

I år som i fjor var det på Landsmøtet en 3 timer lang 
sekvens der et spesialistpanel presenterte kompliserte kasus 
og diskuterte behandlingsalternativer. Men heller ikke i år 
hadde de funnet plass til en kjeveortoped i panelet. 
Det tapte diskusjonen mye på.

NTFs landsmøte 2014:

Tverrfaglig planlegging uten kjeveortopedi

Det er Universitet i Oslo (UiO) som har ansvaret for dette 
innslaget på Landsmøtet. Diskusjonen ble ledet av en 
allmennpraktiker, og i panelet satt enda en allmennpraktiker, 
en protetiker, en periodontist og en endospesialist, alle 
tilknyttet UiO der vi må tro at de samarbeider med kjeve-
ortopeder i ekspertgruppa. Det er derfor ekstra vanskelig å 
forstå hvorfor de ikke hadde invitert med en kjeveortoped. 
Det er ingen tvil om at flere av kasusene inneholdt problem-
stillinger som burde vært diskutert også ut fra kjeveorto-
pediske muligheter. 

OPPLYSNINGSPLIKT
Vi må gå ut fra at man med dette innslaget på Landsmøtet 
ønsker at spesialistene skal opplyse allmennpraktikerne om 
hvilke behandlingsmuligheter de forskjellige spesialiteter 
trygt kan anbefale, slik at den enkelte tannlege i sin tur kan 
presentere disse for sine pasienter. Her har tannlegene en 
klar opplysningsplikt, og pasientene har krav på utfyllende 
informasjon før de gir sitt informerte samtykke til den 
behandling som velges.  Det er derfor en åpenbar 
forsømmelse når panelet både i 2013 og 2014 mangler 
kjeveortoped og ikke benytter denne anledningen til å gi de 
flere hundre tannlegene i salen hele bildet. Kun i ett kasus var 
kjeveortoped blitt involvert, og der var det virkelig selvsagt.

AXEL BERGMANN KOM PÅ LØRDAGEN
Axel gjorde som vanlig en glimrende jobb på den halvtimen 
han hadde fått tildelt lørdag etter lunsj med velvalgte og 
elegant behandlede voksenkasus med tverrfaglige problem-
stillinger. Men lørdag er alltid den dårligst besøkte dagen 
under Landsmøtet, så Axel nådde bare ca 50 tannleger, mens 
det under paneldiskusjonen i prime-time fredag ettermiddag 
var flere hundre. Det var også interessant at Axel refererte 
en liten undersøkelse han hadde gjort som viste at kun et 
fåtall tannleger samarbeider med kjeveortoped ofte, de fleste 
sjelden eller aldri. Det burde han fått sagt i paneldebatten 
fredag.

INTERESSANT OG POPULÆRT
Den store oppslutningen om fredagsinnslaget viser selvsagt 
at tverrfaglige problemstillinger er noe både allmenn- 
praktikere og spesialister synes er interessant og viktig; 
og det er det. Og panelet gjorde en god jobb innenfor sine 
spesialiteter i år som i fjor. Diskusjonene var interessante, 
selv om de forskjellige behandlingsalternativene som salen 
fikk stemme over, kunne virke litt tilfeldige, og altså manglet 
kjeveortopediske vurderinger.

Axel er med i ekspertgruppa ved UiO, og han sa i sitt 
innlegg at han gjerne kunne sittet i panelet fredag, at flere 
av kasusene der hadde interessante kjeveortopediske 
problemstillinger, og at det ene kasuset med brackets som ble 
vist av periodontisten, faktisk var behandlet av ham (!)

Til 2015 regner vi med at UiO og NTF har sørget for en 
kjeveortoped i panelet. Da blir det fullkomment!
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KOMMENTAREN

VEDTAKET I AKERSHUS
Det framkom ingen innvendinger da Akershus fylkesting 
22. september enstemmig vedtok å si opp avtalen om TKØ 
som skal bygges i Oslo, trolig like i nærheten av fakultetet (!). 
Avtalen sies opp med ett års varsel slik loven tillater, og 
eierskap og forpliktelser overtas av Oslo, Hedmark, Oppland 
og Østfold. Så nå blir utbygging og drift dyrere for dem. 
Akershus hadde en andel på 22,5 %.

Saken var meget godt forberedt med solid faktagrunnlag og 
grundig argumentasjon, og begrunnelsene for å trekke seg ut 
er interessante:

• God dekning av private spesialister, ikke behov for  
 offentlige i tillegg
• Usikker pasienttilgang gir usikre inntekter, avhengig av  
 henvisninger fra private
• Betydelig økonomisk risiko for fylkene, store  
 investeringer og driftsutgifter
• Konkurranse med fakultetene om kvalifiserte ansatte  
 svekker grunnutdanningen

Dette er vurderinger det er lett å si seg enig i, og de er trolig 
like aktuelle for de andre kompetansesentrene, kanskje med 
unntak for TKNN som er integrert i fakultetet.

Oppbygging av regionale kompetansesentre har lenge vært et 
satsingsområde for Den offentlige tannhelsetjenesten, men 
oppbyggingen har tatt tid. Når Akershus nå trekker seg fra 
samarbeidet i TKØ, gir det grunn til å spørre om flere fylker 
etter hvert vil vurdere kostnader og nytteverdi på ny.

Ikke så nødvendige likevel?

Akershus har meldt seg ut av Kompetansesenter Øst (TKØ)

KUN DER DE TRENGS MINST?
Kompetansesentre er i prinsippet en god ide. Men per i  
dag ligger de i Oslo, Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim  
og Tromsø; alle steder som har god dekning av spesialister  
fra før. På steder som Førde og Mo i Rana, eller andre  
områder der det er få spesialister, er det ikke mulig å bygge 
kompetente team. Det er derfor fristende å konkludere med 
at kompetansesentre kun lar seg etablere der de trengs minst. 
Og hva er da hensikten?

FÅR FLERE FYLKER KALDE FØTTER?
I vedtaket fra Akershus står det at de i stedet for TKØ vil 
forhandle med Oslo kommune om et samarbeid innen barne- 
og ungdomstannpleien med utgangspunkt i det senteret Oslo 
nettopp har etablert i Oslo Galleri. Kan det bety at Akershus 
har snakket med Oslo, og ”vet” at de også er på vei ut av TKØ? 
For det er vel liten grunn til å tro at Oslo vil satse både på 
TKØ og sitt eget senter. Går Oslo ut, blir det virkelig dyrt for 
de tre gjenværende fylkene!

Flere fylker kan bli litt svette når de ser konsekvensene av 
vedtaket i Akershus, og velge å se nærmere på egne vedtak, 
behov og budsjetter. Særlig må det gjelde i de fylkene som 
ligger langt unna ”sitt” kompetansesenter. Så kanskje får vi 
flere fylkespolitiske omkamper?

PS. Akershus skriver uten forbehold at fylkets barne- og ung-
domspasienter kan henvises til egne offentlige spesialister. Det 
lover ikke godt for oss private kjeveortopeder hvis alle fylkene 
tenker slik. Det har de allerede gjort i Møre og Romsdal (Molde), 
så nå må NKF på banen og slåss for nøytral henvisning!



FRA FAGLITTERATUREN

Ved agenesier eller tanntap i fronten er kjeveortopedisk 
lukking eller autotransplantasjon førstevalget. Riktig utført 
vil det gi det beste langtidsresultatet og bør velges, men for 
en del pasienter vil en implantatprotetisk løsning være det 
riktige valget. Implantater bør som kjent ikke settes inn før 
veksten er avsluttet, og pasienten får derfor ofte noen  
problematiske år med midlertidige løsninger og beintap.  
Her trengs det forbedringer.

PROTETIKK PÅ MINISKRUER
“Temporary replacement of missing maxillary lateral incisors 
with orthodontic miniscrew implants in growing patients: 
rationale, clinical technique, and long-term results.”  
(Cope JB and McFadden D, Journal of Orthodontics,  
Supplement September 2014)
Forfatterne lanserer en metode for bruk av miniskruer (TADs) 
som midlertidige implantater fram til veksten er avsluttet 
og permanent implantatprotetikk kan lages. De beskriver i 
detalj hvordan TADs settes inn og får tannkrone bygget på, og 
de viser kliniske kasus med pene og stabile resultater 6-8 år 
etter innsetting.

Vi vet at osseointegrerte implantater hindrer vertikal vekst  
i kjevekammen og forårsaker infraokklusjon, mens mye tyder 
på at TADs, som ikke er osseointegrerte, følger med i  
vertikalveksten.  Forskning (referanser i artikkelen) tyder 

Nytt bruksområde for TADs

Semipermanent implantatprotetikk

Miniimplantatene (TADs) har flyttet grenser i kjeveortopedien, 
og det utvikles stadig nye apparater og metoder. Som vedlegg 
til septemberutgaven av Journal of Orthodontics er det et hefte 
med hele ni artikler som omhandler forskjellige bruksområde-
Kanskje bør vi spesielt merke oss artikkel nr. 9 om midlertidig 
protetikk på TADs.

også på at implantater induserer beinremodellering nær 
implantatet, og hvis dette gjelder også for TADs, vil det kunne 
medvirke til å bevare beinbredde bucco-palatinalt. Kliniske 
observasjoner tyder i følge forfatterne på at så er tilfelle, og 
at seinere beintransplantasjon til området kan unngås.

Ofte er kjevekammen i agenesiområdet en tynn egg som det 
er vanskelig å treffe eksakt, og miniskruen vil lett glippe 
labial eller palatinalt og løsne. Det anbefales derfor at 
kjevekammen blottlegges kirurgisk med et snitt oppe på 
kjevekammen langs eggen (ingen vertikale incisjoner), og 
at det bores et 3 mm dypt pilot-hull for å sikre at TADs blir 
satt sentralt i alveolarprosessen. I følge forfatterne blir da 
stabiliteten god. Metoden som beskrives er ikke verre enn at 
vi kjeveortopeder bør kunne greie det uten å måtte henvise 
til kirurg.

Dette er en klinisk artikkel, og forfatterne kjenner ingen 
vitenskapelige undersøkelser som har testet ut metoden, men 
de har ikke sett noen uheldige bivirkninger på de 5 pasienter 
de har behandlet, og alle TADs har fungert stabilt over tid. 
Ingen har løsnet.

Pasientene vil uten tvil være takknemlige for å slippe både 
beintransplantasjoner og avtakbar protetikk; eller etsebroer 
som løsner når det passer som dårligst!

KRONE PÅ TAD 12. (Fra Journal of Orthodontics, Sept 2014)
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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


