
Apper brukes i dagens samfunn til det meste. 
Folk elsker dem og er blitt avhengige av dem. 
Men i norsk helsetjeneste har de så langt 
glimret med sitt fravær. Det skyldes i vesent
lig grad de omfattende sikkerhetsreglene til 
Norsk helsenett (NHN), nettverket som alle 
helseaktører er nødt til å benytte i all elekt

ronisk kommunikasjon både innad i helsevesenet og overfor 
publikum og pasienter. 

Å finne de tekniske løsningene for appen innenfor NHN’s 
regelverk for datasikkerhet har vært et komplisert og ressurs
krevende arbeid for Orthodontis AS og deres programutviklere. 
Mye har vært rent nybrottsarbeid og en ekte innovasjonspros
ess der man har utnyttet kjent teknologi på nyskapende måter 
for å løse nye oppgaver. Dette arbeidet har nå ført fram.

Derfor har også Orthodontis AS mottatt støtte fra den statlige 
Skattefunn-ordningen, der bedrifter kan få tilskudd til inno
vasjonsprosjekter. Orthodontis AS sin søknad kom gjennom 
nåløyet, og et betydelig beløp er innvilget. Tilskuddet er viktig 
for at Orthodontis AS skal kunne fortsette den videre utviklin
gen av appen. For utviklingsarbeidet er langt fra avsluttet.

Første versjon av Appen «Tannregulering» som nå rulles ut til 
brukerne inneholder primært funksjonalitet knyttet til time
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avtaler og timebok. Blant annet skal pasientene selv kunne 
endre timeavtaler innenfor regler den enkelte praksis selv har 
definert.  Det er den unike timeboka i Orthodontis med sys
tematisk forhåndskoding med farger for alle timer, som gjør det 
mulig og trygt å slippe pasientene til i appen uten at arbeidsda
gene i klinikken blir uforutsigbare og kaotiske. 
Slik utnytter appen de eksisterende timebokfunksjonene i  
Orthodontis på nye måter. Det er i seg selv en innovasjonsprosess.

Men ambisjonene for appen er mye større, og i seinere vers
joner vil den kunne brukes på langt flere områder innen kjeve
ortopedisk praksisdrift. Økonomi og administrasjon blir første 
satsingsområde. Mulighetene er mange, og arbeidet er i gang. 
Dette er ambisiøse mål, men resultatene så langt har vist at de 
er realistiske.
 

20. september presenterte Orthodontis AS under sitt årlige brukermøte på Felix konferansesenter på Aker 
Brygge i Oslo sin nye app: «Tannregulering». Den vil bli et tidsriktig og meget nyttig hjelpemiddel for 
Orthodontis- praksisene. De første 4-500 appene er allerede aktivert for pasientene, og de fungerer bra.  
Digitaliseringen av norsk kjeveortopedi er kommet et viktig skritt videre!

Tannregulering



KOMMENTAREN

Tannlegenes arbeidssituasjon er i endring fordi pasientenes 
sykdomsbilde endrer seg. Stadig flere får ikke lenger karies. Det 
diskuteres flittig, også i NTFs Tidende, hva framtidas tannleger da 
skal bruke tida på, og det synes å være en gryende erkjennelse av 
at vi får overskudd på tannleger hvis de ikke finner nye arbeids
oppgaver i munnhulen. Tannlegene skal bli «munnhuleleger» som 
skal oppdage sykdommer (som de ikke kan behandle selv?), og 
eldrebølgen vil gi nye problemstillinger når alle gamle har egne 
tenner. Men mye tyder på at dette ikke blir nok til å sysselsette 
alle. Så hva gjør tannlegene da? De begynner med kjeveortopedi!

Tannregulering med Invisalign er blitt et satsingsområde for 
stadig flere allmenntannleger, men har de nok kunnskaper til at 
dette blir forsvarlig for annet enn små kosmetiske behandlinger? I 
studentundervisningen fokuseres det på enkel førstelinjediagnos
tisering og henvisning, og det blir åpenbart utilstrekkelig for alle 
bittfeil av en viss alvorlighet.

Nye behandlingsteknikker krever selvsagt kunnskaper om selve 
teknikken, men det kreves også et dypere og bredere kunnskaps
grunnlag for å vurdere teknikkene med nødvendig kritisk sans og 
forstå hva de egner seg eller ikke egner seg til. Det er kunnskaper 
man får under spesialistutdanningen og som skiller spesialister fra 
allmenntannleger. Det kan aldri erstattes av leverandørenes korte 
teknikkspesifikke «sertifiseringskurs».  Mangler de dype kunnska
pene, blir det lett til at nye teknikker brukes ukritisk til «alt mulig» 
før de finner sitt riktige bruksområde. Det bør helst ikke skje ved 
prøving og feiling på «uheldige» pasienter. 

Spørsmålet ble stilt av filosof Øyvind Kvalnes nylig i Dagens næringsliv. Han brukte tanngarden til Liverpools tyske manager Jürgen Klopp 
som eksempel på en tannlege som (kanskje?) hadde gått litt amok i kostbar behandling. Kan våre pasienter stole på at vi ikke utnytter vårt 
kunnskapsmessige overtak og «tar en Klopp» hvis timeboka blir litt tynn?

Teknikkspesifikke ferdigheter blir fort utdaterte når ting endrer seg 
raskt. Og i dag går utviklingen fortere enn noensinne. Da trenger 
man den type kunnskaper som kan overføres til nye teknikker 
og behandlingsfilosofier. Det er noe annet og mer enn tekniske 
ferdigheter. Og   det er alltid kunnskaper som skaper holdninger; 
ferdigheter alene gjør det ikke.

Invisalign og andre skinnesystemer er verken første eller siste 
«nyhet» innen kjeveortopedisk behandling. I mine 40 år som kje
veortoped har det kommet mange «fantastiske nye teknikker» og 
produkter. Noen har havnet på historiens skraphaug, mens andre 
har vist seg nyttige og funnet sin plass i vårt repertoar. 

Det vil alltid være vår oppgave å bidra med våre kunnskaper som 
spesialister i kjeveortopedi til at bruken av nye behandlingsme
toder blir forsvarlig og ikke sklir over i eksperimentell behandling. 
Det vil være viktig for de behandlinger vi selv skal utføre som 
spesialister. 

Når allmennpraktikerne nå entrer kjeveortopedien, blir vår vokter-
oppgave som spesialister  minst like viktig – og vanskeligere. 
 Tor

Blir det et mer aktuelt spørsmål:

Kan pasientene stole på tannlegen?
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Det er alltid kunnskaper som skaper holdninger. 
Ferdigheter alene gjør det ikke.
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Med TADs (Temporary Anchorage Devises) som stabil forankring til bein er det blitt enklere (og sikrere!) å lukke agenesiluker i underkjeven ved 
å mesialføre 1. og 2. molar, samt å mesialføre 2. molar hvis 1. molar er gått tapt. Dette er løsninger som kun bør velges når visdomstenner er 
anlagt, slik at de kan bli bakerste molar i okklusjon mot overkjeven. Men kan vi regne med at de erupterer slik vi ønsker, eller kan noe gå galt?

FRA FAGLITTERATUREN

Slike behandlinger utføres ofte på pasienter der 38,48 har 
lang tid igjen til forventet frambrudd. Når lukene er lukket, kan 
anleggene fortsatt ligge impactert langt bak de andre tennene, 
og må vandre flere millimeter for å nærme seg kontakt med 2. 
molar. Vi ønsker at de skal eruptere med korrekt vertikal akse
stilling, men vi vet at de også kan tippe mesialt og bli liggende 
nærmest horisontalt. Det kan skape problemer som ikke er enkle 
å løse verken kjeveortopedisk eller kirurgisk.

«Factors associated with spontaneous angular changes of impact-
ed mandibular third molars as a result of second molar protrac-
tion»; Un-Bong Baik et al, AJO-DO, August 2019.

I denne retrospektive undersøkelsen var målet å isolere faktorer 
som var avgjørende for om visdomstennene tippet framover 
eller rettet seg opp når 2. molar ble mesialført for å lukke luker. 
Man fant at de tippet mest mesialt når de ved behandlingsstart 
hadde lite utviklet rot og/eller fortsatt lå dypt nede i kjevebeinet. 
Tippingen økte også med hastigheten 2. molaren ble mesialført 
med. Visdomstenner med vertikal aksestilling før mesialføring 
hadde større sjanse for å unngå tipping enn om de var mesial
tippet allerede ved start.

Under mesialføringen av 2. molar vil det være avstand til 3. mo
lar, og mest mesialtipping vil altså skje dersom visdomstanna har 
liten rotutvikling og mesialføringen er rask. Forholdet mellom 
hastighet og rotutvikling vil være avgjørende: Med liten rot bør 
man mesialføre langsomt, med lengre røtter kan man håpe på 
god oppretting selv om mesialføringen går raskt. 

De 34 pasientene i undersøkelsen hadde en aldersfordeling 
på 18,3 +/ 3,7 år ved start. De var altså forholdsvis voksne, og 
undersøkelsen indikerer at det i gjennomsnitt gikk best på de 
eldste der visdomstennene var kommet lengst i utviklingen. Det 
vil derfor trolig være gunstig å vente lengst mulig med å mesi
alføre 2. molarer, men det er sjelden en aktuell klinisk strategi. 
Ofte vil jo lukelukkingen måtte gjøres samtidig med behandlin
gen av øvrige bittfeil og derfor på yngre pasienter. 

Ved lukking av luke etter tapt 1. molar må man selvsagt vente 
med mesialføring til 2. molar er eruptert, men ved lukking av 
agenesiluker regio 35/45, kan det gjøres tidlig. Kanskje så tidlig 
at 2. molar erupterer mens 1. molar mesialføres? Min kliniske 
erfaring tyder på at det kan være en brukbar strategi, uten at jeg 
har noe vitenskapelig belegg for en slik antakelse. 

Men det vurderte man altså ikke i denne undersøkelsen. Så selv 
om artikkelen gir mye nyttig kunnskap om lukelukking og vis
domstenner, blir konklusjonen som så ofte tidligere: 
Her trengs det mer forskning!

Kanskje er det best å lukke agenesilukene tidligst mulig?
Det bør noen prøve å finne ut av!

Når molarer mesialføres og luker lukkes:

Hvordan erupterer visdomstennene?

36, 37 er mesialført. 38 som hadde minimal rot ved start, erupterte til 
slutt mesialtippet, og kjeveortopedisk oppretting ble nødvendig.
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• Pasientene kan selv endre timeavtaler og bestille akutttimer i appen

• De gjør det når det passer for dem

• De slipper irriterende telefonkø

• De opplever bedre service

• Resepsjonen avlastes

• Antall telefoner til praksisen reduseres drastisk

• Stress og travelhet i resepsjonen elimineres

• Resepsjonisten får frigjort tid til andre oppgaver

• Lønnsutgifter til resepsjonist kan reduseres
 
Det er timeboka i Orthodontis som gjør det trygt å la pasientene slippe til uten at de ødelegger 
arbeidsdagen din i klinikken. Orthodontis-brukerne tar nå i bruk appen og får fordelene fra første 
versjon. Ny og spennende funksjonalitet kommer i senere versjoner. Utviklingen fortsetter!  

Nå er det tid for deg  å gå over til Orthodontis i din praksis! 
Orthodontis-appen er bare èn av mange gode grunner til å gjøre det…

Ta kontakt med oss på standen hvis du skal på NKF’s høstmøte, eller kontakt oss på e-post eller telefon.

KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 23 92 00 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

ORTHODONTIS-APPEN: EN INTERAKTIV REVOLUSJON!

ORTHODONTIS ER BEST PÅ SUPPORT

• Du får direkte kontakt med de som utvikler programmet, ikke et callsenter

• Du får innflytelse på den videre programutviklingen på våre DUOseminarer 

ORTHODONTIS-KURSENE

DUO Workshops  Handson 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 13 klinikker etter din bestilling 

Tannregulering


