
I november 2015 nedsatte NKF’s daværende styre et utvalg 
som skulle foreta en bred gjennomgang av norsk kjeveortopedi. 
Utredningen ble levert i mai 2016 med tittelen Norsk kjeveorto-
pedi 2016 – Tid for regulering. Til medlemsmøtet 24. mai var Tor 
Torbjørnsen, som ledet utredningen i 2016, invitert for å gi en 
times gjennomgang. 

Utvalget fikk i 2015 følgende mandat:

I utredningen trekkes linjene fra da norsk kjeveortopedi først 
ble organisert seint på 1960-tallet og fram til i dag. Dagens 
finansieringsmodell, refusjons- og takstsystemet, konkurranse-
forhold, rekruttering, prisutvikling, utdanning, organisering og 
behandlingskvalitet; alt ble evaluert i utredningen. Og utvalget 
kom med en rekke forslag til endringer som NKF’s styre kunne 
hente ideer fra når de skulle meisle ut mål og strategi for det 
fagpolitiske arbeidet.

Hensikten med utredningen var å gi NKF et best mulig grunnlag 
for å handle proaktivt. Utredningen er nå tre år gammel, og alle 
forslag er ikke lenger like aktuelle. Men det virker som at styret 
nå vil nyttiggjøre seg utredningens forslag, og at de slutter seg 
til hovedlinjene. 

Etter lunsj kunne NKF’s leder Jon Egil Fiane ønske velkommen til 
ekstraordinær generalforsamling. Diskusjonen gikk livlig, og sty-
ret fikk utvilsomt mange konstruktive tilbakemeldinger og ideer 
fra medlemmene. Akkurat det de trolig ønsket å få ut av møtet. 
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Nå blir det spennende å se hva styret velger å prioritere, og 
hvordan de legger opp det videre arbeidet. Trolig vil de presentere 
dette for medlemmene på den ordinære generalforsamlingen i 
2020.  Da håper vi på en minst like god og konstruktiv diskusjon. 
Vel blåst til både styret og medlemmene så langt! 

Tor T.

Utvalget skal foreta en bred gjennomgang av norsk kjeve-
ortopedi. Rekruttering, organisering og finansiering skal 
kartlegges. Problemområder og tegn på uheldig utvikling 
skal identifiseres. Utvalget skal på dette grunnlag foreslå 
endringer innenfor dagens system med trygderefusjon 
som vil bidra til bærekraftige løsninger.

NB! Tor Torbjørnsens forelesning vil bli lagt ved den 
elektroniske utgaven av Orthodontis-Posten.

24. mai var det medlemsmøte og ekstraordinær generalforsamling i Norsk kjeveortopedisk forening. Hele 55 
medlemmer hadde tatt seg tid til å møte på Felix konferansesenter i Oslo denne fredagen i mai. Det tyder på 
stor interesse omkring de utfordringene norsk kjeve ortopedi nå møter.

Da NKF fylte 50 år i 2003, ble 
foreningens historie skrevet. 
Kanskje du kan be styret om et 
eksemplar? Det er nyttig å kjenne 
historien når man skal forstå 
dagens situasjon.

NKF’s leder Jon Egil Fiane ønsket velkommen til ekstraordinær  
generalforsamling.
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KOMMENTAREN

Brukermedvirkning
All programvare til profesjonell bruk har en brukergruppe som 
har fagkunnskaper programutviklerne ikke har. Det er derfor 
avgjørende at brukerne, for oss i Orthodontis er det kjeveorto-
pedene og deres ansatte, er involvert helt fra starten, gjennom 
hele utviklingsperioden, og i testingen av det ferdige produktet. 
Derfor har vi brukermøter der vi diskuterer nye ideer for at bruk-
erne skal bli hørt før vi starter selve utviklingen. Kanskje viser 
det seg at ideen ikke var fullt så god som vi trodde, og kanskje 
kommer det gode forslag til endringer før vi setter i gang. Gjen-
nom prosessen, som for større prosjekter kan ta så lang tid at 
utviklingen kan korrigeres på flere brukermøter, har vi kontakt 
med utvalgte brukere og åpen linje til alle de andre. Så testes det 
ferdige produktet i vår pilotpraksis der vi fortsatt kan oppdage ting 
som bør endres før alle får det.  Alt dette er viktig for å få et godt 
resultat, men er det nok?

Motivasjon og eierskap
Mange store og dyre IT-prosjekter har feilet selv om programvaren 
i seg selv har kunnet gi store fordeler og innsparinger. Grunnen har 
ofte vært banal: Programmet, eller forbedringene i programmet, 
ble aldri tatt i bruk. Brukerne så ikke nytten, og det koster alltid 
noe både i tid og penger å gjennomføre endringer. Da er det lett å 
fortsette som før.
Alle som skal bruke ny programvare må derfor være godt informert 
om endring og nytteverdi, og de må være motivert for litt ekstra 
innsats i en innkjøringsperiode. Det er ledelsens ansvar å motivere de 
ansatte, men de trenger hjelp til dette fra oss programleverandører.

Det planlegges nå et stort digitalt løft i norsk helsetjeneste. «Én innbygger – én journal» skal erstatte de mange IT-systemene som i dag 
ofte gjør livet surt for sykehusansatte og andre. Når vi leser om leger som må sende pasientbilder på egne mobiltelefoner for å utveksle 
nødvendig informasjon, forstår vi at prosjektet er nødvendig. Men offentlige IT- prosjekter har for ofte endt i skandaler. Vi får håpe de  
ansvarlige nå har lært hva som må til for å lykkes.

Orthodontis har vært i bruk 
siden 1995, og programmet 
har selvsagt gjennomgått 
mange endringer i løpet av 
denne tida. Mange av endrin-
gene har gitt brukerne store 
innsparinger i tid og penger, 
men likevel har vi observert at 

det ofte har tatt altfor lang tid før alle har tatt endringene i bruk. 
Alle har kommet med etter hvert, men de kunne ha fått utbytte av 
forbedringene langt tidligere.

Dette har selvsagt vi i Orthodontis vår del av ansvaret for. Vi innser 
at god informasjon før en programendring rulles ut, og en moti-
vasjonskampanje når den skal tas i bruk rundt om i praksisene, er 
avgjørende for at våre brukere raskt skal få utbytte av forbedrin-
gene. Dette arbeider vi hele tida med å forbedre oss på. 

I dagliglivet bruker vi en rekke enkle og praktiske digitale verktøy 
som apper og internett, men på jobben er ikke alltid IT-løsningene 
like enkle og selvforklarende. Kanskje derfor er nordmenn digitale 
storforbrukere privat, mens deler av yrkeslivet henger etter.
I Orthodontis ønsker vi hele tida å minske avstanden til de enkle, 
men likevel avanserte IT-hjelpemidlene vi bruker privat. Det gjør 
vi ved å se hvor vi kan innføre lignende løsninger som for brukerne 
vil virke «kjente» og lette å bruke. 
Derfor har vi utviklet OrthoApp som etter hvert vil få stadig flere 
nyttige funksjoner.  Apper bruker vi jo til alt mulig!

Digitalisering i praksis:

Brukermedvirkning helt avgjørende for suksess

Bildet er lisensiert under CC BY-ND
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Foreløpig er de fleste pasienter med permanent retensjon forholdsvis unge og har få problemer med retainerne.  Men antallet som får 
problemer, vil trolig øke med alderen. Flere vil få gingivale retraksjoner, «skewing» eller perioproblemer, og retaineren må etter hvert 
kanskje fjernes uansett. Da kan tannstillingen endre seg selv om retaineren har stått i mange år.  Er det noe vi kunne ha gjort annerledes?

FRA FAGLITTERATUREN

«Periodic Stripping of Lower Anterior Teeth During Retention», 
AlShayea, E et al, JCO, Januar 2019.

32 pasienter som fullførte kjeveortopedisk behandling i 2000, fikk 
etter debonding ingen retensjon i underkjeven. I stedet ble det 
strippet interproksimalt i hele fronten fra distalt 33 til distalt 43. 
Strippingen ble utført for hånd med metallstrips med diamant-
belegg, og det ble kun fjernet nok emalje til at stripset gled mot-
standsløst mellom tennene. Strippingen ble så gjentatt hver tredje 
måned i 1 år. Alle pasientene hadde plassmangel i under kjevens 
front før behandling, og ingen trangstilling etter behandling 
 (Littles Irregularity Index (LII) = 0).

Etter 13 år ble pasientene kalt inn til kontroll (14 pasienter møtte), 
og det ble foretatt ny måling av trangstilling med LII. Dette ble 
sammenlignet med en retrospektivt utvalgt kontrollgruppe på 14 
pasienter som også hadde startet behandling 13 år tidligere, og 
som var avsluttet uten retensjon i underkjeven. De to gruppene 
samsvarte godt mht alder, trangstilling før behandling og type be-
handling.  Ved debonding hadde alle pasienter i begge gruppene 
LII = 0 mm, men allerede etter 1 år var det signifikant forskjell mel-
lom gruppene. For strippet gruppe ble LII målt til ubetydelige 0,1 
mm i gjennomsnitt, mens den for kontrollgruppen var økt til 0,7 
mm. Etter 13 år var gjennomsnittlig LII i strippet gruppe fortsatt 
kun 0,1 mm, mens den i kontrollgruppen nå var 1,6 mm.
I strippet gruppe hadde kun 21 % av pasientene noen grad av 
residiv. I kontrollgruppen hadde hele 78,6 % residiv og kun 11,4 
% var helt stabile. 

Det var få pasienter i denne undersøkelsen, og det sies heller ikke 
noe om underkjeveincisivenes inklinasjon før og etter behandling. 
Likevel er dette lovende funn som bør inspirere til videre forskn-
ing. Det kan jo også tenkes en mellomvei, der man stripper slik det 
ble gjort i undersøkelsen, når retaineren fjernes. Da kan man kan-
skje på en tryggere måte ta bort retainere som har stått i noen år. 
Det bør også nevnes at undersøkelsen ikke fant noen sammen-
heng mellom trangstilling i fronten og visdomstenner.

Tore Aasen og Lisen Espelands arbeid fra 2005 refereres i artikkelen. 
De fant lignende resultater på Aasens pasienter med hans strippe–
regime etter debonding. Hadde vi glemt det?

Stripping i retensjonsperioden

Et alternativ til livslang retensjon?

  (Fra JCO, januar 2019)
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• Ta i bruk OrthoApp – få færre telefoner om endring av time og spørsmål om når en har time. 

• Ankomstregistrator gjør at pasienten registrerer seg selv,  

 og dere ser umiddelbart i timeboken at pasienten har møtt opp. 

• Automatisk utsending av frammøtebekreftelse.  

• Automatisk fakturering og purring på e-post, du beholder purre- og fakturagebyr selv.  

• Inkassointegrasjon: Ubetalte fordringer blir overført til inkasso med et tastetrykk. 

• E-post direkte fra ferdige maler i programmet til både pasienter og kolleger,  

 gjør at dette tar minimalt med tid.  

• Mulighet for å sende felles beskjeder til grupper av pasienter på SMS og e-post.  

• Recall og andre timeinnkallinger på SMS. 

• Automatisk timepåminning på SMS.
 

KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 23 92 00 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

SPAR TID OG PENGER MED GODE LØSNINGER FRA ORTHODONTIS

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 


