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ALLTID SUKSESS I SANDEFJORD

I 1978 feiret NKF 25 års jubileum på Park Hotel i Sandefjord. Den 
alltid underholdende professor i samfunnsodontologi, senere 
helseminister Arne Heløe foreleste, og det var hæla i taket til 
tross for polstreik og rasjoneringskort i baren. På 90-tallet var 
vi tilbake med topp kursholdere hentet blant Asbjørns Hasunds 
medarbeidere i Hamburg, og en uforglemmelig kveld med reker 
og hvitvin i partytelt i hagen til Eivind Spetalen. Nå i september 
var det på tide å innta Sandefjord og Park Hotel igjen! 

Denne gang var det NKF-leder Geir som gjestfritt reiste par-
tyteltet på sin strandtomt allerede torsdag kveld til en President’s 
Reception. «Alle» var der, pluss noen til. Styret hadde invitert 
levende NKF-legender, deriblant tre ledere fra 70 og 80 tallet. De 
har en stor del av æren for at NKF utviklet seg til å bli så politisk, 
faglig og sosialt viktig for oss. Og det var Eivinds kreativitet og 
gjennomføringskraft som ga oss NKF’s etterutdanning. 

Resten av det sosiale programmet var like fantastisk. Gourmet-
middager, kunstneriske innslag, samt omvisning i Jahre-villaen; 
det mest talende minnet fra hvalfangsttida.  Sandefjords histo-
rie er rik og spesiell.

Britisk kjeveortopedi har alltid vært delt i en 
privat og en offentlig sektor, der den offentlige er 
mye mer toneangivende enn i Norge. Mange har 
en fot i begge leirer; også vår kursgiver i San-
defjord, Simon Littlewood. Han er en meritert 
foreleser, sympatisk og faglig dyktig, og akkurat 
så tørrvittig som engelskmenn skal være. Kurset 

kolliderte med Damon-samling i Monaco, og siden «de frelste» 
var der (og gikk glipp av Sandefjord!), kunne vi uten å provosere 
for mange, humre over Simons kommentar: «Damon is an OK 
bracket, but it didn’t make world peace». Billig moro, kanskje, 
men det sier da noe om markedsføringen…

Hovedemne for kurset var retensjon og stabilitet. Offentlig 
britisk kjeveortopedi er autoritær og legger stor vekt på at 
behandlingen skal være «evidence based». Det gjelder også 
for retensjonsperioden. Alt som ikke har vitenskapelig bevist 
effekt, skal bort. F.eks. er det forbudt å fjerne visdomstenner på 
kjeveortopediske indikasjoner da det ikke er evidence based. 

Det er heller ikke lov å ta røntgen etter aktiv behandling. Det 
har ingen nytte for pasienten, og kjeveortopeden skal lære fra 

vitenskapelige undersøkel-
ser, ikke fra usystematiske 
observasjoner i egen 
praksis. Kanskje litt fir-
kantet etter vår smak, men 
absolutt til ettertanke. 

Anbefalingene vedrørende 
retensjon og stabilitet var i 
store trekk sammenfallen-

de med AJO-DO artikkelen fra Tromsø som vi refererer på side 
3. Retensjon er i vinden på kurs og kongresser for tida. Mange 
behandlingsopplegg krever livslang retensjon, og pasientene 
tåler null residiv. Framtida er ikke  uproblematisk med tusenvis 
av pasienter med limte retainere livet ut. Littlewood kommen-
terte lett sarkastisk at kjeveortopeder kanskje etter noen år i 
praksis kan slutte å gjøre kjeve ortopedi og leve av å kontrollere 
retainere! Den som lever, får se.

Orthodontic therapists utdannes i Storbritannia i ettårige 
programmer. Det er en tilleggsutdanning både for tannpleiere 
og tannhelsesekretærer. Littlewood var sentral i oppstarting av 
utdanningen, og mente erfaringene var gode. Men modellen er 
unnfanget i det noe hierarkiske britiske systemet der ingen får 
arbeide i munnen uten en sertifisert utdanning. Det vil nok være 
delte meninger om vi har behov for noe tilsvarende i Norge.

Vaska Radunovic og Lucette Færøviks forelesninger om hhv 
residiv og ex av 7’ere i underkjeven var begge interessante og 
viste at norsk kjeveortopedi så absolutt henger med. Vel blåst!
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KOMMENTAREN

I Norge har digitaliseringen kommet lengst og gitt størst gevinst 
i privat sektor. I offentlig sektor har det gått tregere. Her øker 
fortsatt både antall ansatte og kostnader hvert eneste år. Alle er 
enige om at dette ikke kan fortsette så mye lenger. Digitaliserin-
gen må intensiveres og gi målbare innsparinger.

Digitalisering i industri og vareproduksjon var første bølge. Antall 
ansatte er kraftig redusert, og det produseres langt mer per 
årsverk. Nå skyller den neste bølgen for fullt inn over oss uansett 
hva vi driver med. Potensialet er stort innenfor både privat og of-
fentlig tjenesteyting og vil overflødiggjøre mange funksjonærer, 
finansansatte, saksbehandlere, regnskapsførere, sekretærer osv. 
Dette vil og bør få konsekvenser også i våre praksiser.

Så langt har vi kjeveortopeder merket offentlig digitalisering 
gjennom Norsk Helsenett (NHN) og HELFO. Innføringen har kostet 
flesk for både oss og staten, men rasjonelt har det blitt. Etter 
hvert som tannhelsetjenesten i fylkene knytter seg til kommu-
nikasjonsutveksling over NHN, blir nytteverdien større. Sogn og 
Fjordane er først ute, og Orthodontis-brukerne der er i gang. Vår 
løsning er på plass. Jeg regner med at flere fylker raskt kommer 
etter nå når det er bestemt at DOT likevel ikke skal overføres til 
kommunene. 

Vi pålegges å bruke NHN og Helfo, men resten av digitaliserin-
gen må vi selv ta initiativ til. Staten legger som sagt inn en årlig 
rasjonaliseringsgevinst i alle sine budsjetter, og vi merker det 
når våre offentlige takster ikke økes eller til og med reduseres. 
Staten forventer mer behandling for mindre penger uten at det 
går ut over kvaliteten. Tilsvarende krav stiller de til alle andre 
sektorer. 

I hvert eneste statsbudsjett legges det inn et krav om en rasjonaliseringsgevinst på noen %. Staten skjeler til hva som oppnås i privat 
sektor og forlanger tilsvarende i offentlig sektor. Trygdefinansiering av kjeveortopedisk behandling er ikke noe unntak. Vi skal tvinges 
til å organisere praksisene smartere og, framfor alt, få fart på digitaliseringen. 

FRA FAGLITTERATUREN

Det er ikke ofte at det er artikler av norske forfattere i internas-
jonale tidsskrifter som American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics (AJO-DO). Det kan man heller ikke 
vente fra et lite land som Norge. Derfor var det kjekt å finne en 
relevant og velskrevet artikkel fra Tromsø som hadde kommet 
gjennom nåløyet i juniutgaven. 

I siste Orthodontis-Posten rapporterte vi fra årets EOS-kongress 
i Sveits der to hele dager var viet grensene for ekspansjon, stabi-
litet og retensjon. På side 1 i dagens utgave refererer vi fra NKF’s 
høstmøte med samme hovedtema. Stabilitet har alltid opptatt 
kjeveortopeder, og med dagens moderne retensjonsmuligheter 
er det mer aktuelt enn noensinne. Artikkelen fra Tromsø går rett 
inn i denne problemstillingen.

Jeanett Steinnes, Gunn Johnsen, Heidi Kerosuo: «Stability of  
orthodontic treatment outcome in relation to retention status:  
An 8-year follow-up» AJO-DO June 2017. 

Dette er en retrospektiv undersøkelse der man minimum 7 år 
etter behandling ønsker å evaluere behandlingsstabilitet både 
i fht tida fra avsluttet behandling og eventuelt avsluttet retens-
jon, og i fht type retensjon og hvor lenge den ble brukt. 

Det ble ved T2 tatt modeller av 67 pasienter som var avsluttet 
7-11 år tidligere, og som alle hadde hatt minimum 4 mm plass-
mangel i over- og/eller underkjevens front i tillegg til andre bit-
tavvik innen Angle Cl I og II. Man sammenlignet så med modeller 
tatt før og etter aktiv behandling (T0 og T1). Det ble benyttet 
både PAR-indeks og Little’s Irregularity Index (LII) i sammenlig-
ningene. Man ønsket å se spesielt på stabiliteten i begge kjevers 
front, og da er LII mer følsom enn PAR der plassmangel kun er ett 
av 7 okklusjonsmål og lavt vektet.

Gjennomsnittlig forbedring i PAR fra T0 til T1 var 75 % (greatly 
improved). Ved T1 fikk 90 % en limt 3-3 retainer i underkjeven. I 

overkjeven fikk 93 % en vacuum-
formet retainer (Sta-Vac) og 54 % 
av dem en limt retainer i tillegg, de 
fleste fra 12-22. Ved T2 hadde 23 
% ikke lenger retainer i underkje-
ven, og på 61 % ikke i overkjeven. 
Sta-Vac var brukt 1-2 år.

Ved T2 fant man at ingen reten-
sjonsregimer hadde gitt full sta-
bilitet. PAR-indeksen viste ingen 
signifikant forskjell mellom grup-
pene som fortsatt hadde retainer 
på plass (retention-group) og de 
som hadde mistet eller fjernet den 
(post-retention group). Ved bruk 
av LII fikk man imidlertid fram forskjeller. Størst var som ventet 
residivet i underkjevens front i post-retention group. Retention-
group hadde signifikant bedre stabilitet.  I overkjeven viste LII 
ingen forskjell mellom de to gruppene. 

Konklusjonen må bli at limt retainer i underkjeven er viktig, og 
at den bør beholdes lenge. Men vi vet fortsatt ikke hvem som 
trenger den hvor lenge. Annen retensjon bruker vi kanskje for 
mye av, og for lenge? Det vet vi heller ikke noe sikkert om. 
Det eneste som synes klart, er at svært lite er stabilt. Men selv 
om vi aldri kan love en pasient et 100 % stabilt resultat, vet vi 
at enkelte behandlinger «aldri» er stabile.  Det gjelder f.eks. 
ekspansjon av tannbuene og endring av bueform (det går noe 
bedre dersom det gjøres i svært ung alder). 

Jeg husker en tysk undersøkelse fra noen år tilbake der de så på 
Damon-kasus og nøkternt og helt uten kritikk konkluderte med 
at dette var behandlinger som ga så mye ekspansjon at livslang 
retensjon var nødvendig. Dette er Damon-brukerne langt fra 
alene om, det er en trend innen alle teknikker. Vi ekspanderer 
med vitende og vilje mer enn før rett og slett fordi det er den 
behandlingen pasienten blir mest fornøyd med. Men vi trenger 
mer kunnskap om hva vi kan tillate oss, og hva som er nødvendig 
og ikke nødvendig av retensjon. 
Derfor: Takk til trioen fra Tromsø for et viktig bidrag! 

Mye høyteknologi i helseves-
enet, også innen kjeveortope-
di, gir ikke innsparinger, men 
medfører store investeringer 
og økte driftsutgifter. Også 
dette må vi kompensere for 
gjennom rasjonalisering og digitalisering på andre områder. 

Våre største driftsutgifter er lønn til ansatte, slik er det i all tje-
nesteyting. Andre utgifter, f.eks. til regnskapsføring og revisjon, 
har også økt sterkt de siste årene. Heldigvis er dette områder 
der det er mye å hente på digitalisering, og i Orthodontis 
utvikler vi hele tida funksjonalitet som kan redusere antall 
ansatte og gi lavere kostnader til administrasjon. 

På inntektssiden er digital hjelp til rasjonell pasientlogistikk 
og -behandling, og gode elektroniske kommunikasjonsverktøy 
satsingsområder for Orthodontis. Her har vi kommet langt og 
har gode løsninger på plass. Potensialet er større enn mange 
synes å tro.

Vi kjeveortopeder må levere gode behandlinger til stadig 
lavere takster. Samtidig skal vi bruke «millioner» på intraorale 
skannere, 3D printere, 3D røntgen og alt annet som vi «må ha» 
i årene som kommer. Vi kan ikke i lengden basere oss på kun 
å øke pasientenes egenbetaling, men må innse at vi av ren og 
skjær egeninteresse må lykkes med smart digitalisering for å 
kunne opprettholde en sunn praksisøkonomi. 

Det skal vi i Orthodontis bidra med. 
Mye er allerede klart, og mer er på vei!

 
Tor T.

Myndighetene forlanger det:

Digitalisering skal gi innsparinger

Max Weber: 
«Det er ikke idèer, men interesser 
som styrer menneskers adferd»

Hvor mye retensjon trenger 
vi egentlig?
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I Timebokmalen kan du selv skreddersy  
timeboka slik at den passer perfekt til: 
• Din praksis og din pasientmengde
• Din måte å organisere arbeidet på
• Ditt team 

I Timebokmalen fargekoder du på forhånd 
hver enkelt time. Det gir mange fordeler:
• Forutsigbare dager uten venting og forsinkelser  
• Jevn arbeidsfordeling for alle i teamet hele dagen 
• Optimal tidsutnyttelse. Dere behandler 20 % flere per dag uten stress 
• Arbeidsoppgaver kan i malen tilpasses det enkelte teammedlems kompetanse 
• Alle må ta ansvar. Ingen kan «lure seg unna» upopulære oppgaver 

Fargekoding på forhånd gjør at du med Orthodontis får 
tidseffektiv pasientlogistikk:
• Automatisk tildeling og utsending på sms av alle timeavtaler, også recall
• Automatisk flytting av timer, også for hele dager
• Det blir alltid avsatt rikelig med tid automatisk. Dere velger kun farge
• Timetildelingen blir alltid korrekt når bare riktig farge er valgt 
• Perfekt for nyansatte. Kan de fargene, går det av seg selv
• Alt ligger til rette for at pasientene selv kan gjøre endringer på nettet uten  

å «ødelegge» arbeids dagen din. Vi kommer snart med spennende nyheter!

I Orthodontis er det timeboka som tilpasses praksisen, ikke omvendt!

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

TIMEBOKA SKREDDERSYS I ORTHODONTIS

 


