
For de fleste bittfeil finnes det flere meninger om når kjeveorto-
pedisk behandling bør starte. Noen kolleger ønsker å vente til alle 
permanente tenner er eruptert, mens andre oftere vil gripe inn i 
vekslingstannsettet. Men det er tannlegene og tannpleierne i DOT 
som bestemmer når barna skal henvises til kjeveortoped. Så hva 
lærer de i studiet? 

Els-Marie Andersson underviser tannlegestudentene og Morten 
Helgeland tannpleiestudentene i Oslo. Els-Marie forteller at det 
med 60 studenter på hvert kull er vanskelig å få gode disku-
sjoner mellom lærer og student i klinikken. Med kun 140 timer 
kjeveortopedi fordelt over 6 terminer (5.-10.), strekker ikke tida 
til. Studentene er motivert for kjeveortopedi, men det er mye 
som skal læres og stort press i mange fag.

Morten som har 14 studenter på sine kull, skyter inn at tannpleie-
studentene bare har 37 timer kjeveortopedi i hele studiet, pluss 
2 dager hospitering i klinikken med kandidatene på spesialistut-
danningen. Det er lærerikt, men lite. For, som Morten påpeker, 
de har samme henvisningsrett som tann legene, og da må de ha 
tilnærmet samme kunnskaper for å kunne  henvise riktig. 

Men – hva er så «riktig» henvisning?

Els-Marie presiserer at bittovervåking er en kontinuerlig 
prosess,  og at de selvsagt lærer studentene viktige rutiner som 
palpering av hjørnetenner og registrering av agenesier ved 9 års 
alder. Men hun ønsker også at studentene skal forstå mer av en 
bittfeil enn det de umiddelbart ser. F.eks. kan ei invertert fortann 
være kun feilstilling av ei enkelttann, men det kan også være 
en del av et større bilde med basalt smal overkjeve og vertikalt 
vekstmønster. Innsikt i denne kompleksiteten vil ofte være 
avgjørende for riktig henvisningstidspunkt, men det er ikke lett å 
gi dem denne kunnskapen på den tid som er til rådighet.

For tannpleiestudentene mener Morten dette er urealistisk på 
37 timer over 3 terminer, selv om han opplever dem som lære-
villige og motivert for kjeveortopedi. 

«Og, henvendt til Els-Marie, kanskje bør vi begge være fornøyde 
hvis våre studenter forstår at dette er avgjørelser som, oftere enn 
de kanskje tror, krever kjeveortopedisk spesialistkompetanse, og 
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at de derfor aldri må være redde for å henvise for tidlig.» 
Els-Marie nikker og tilføyer: «Men det er et problem for oss at 
studentene når de er ute i praksis ofte treffer kjeveortopeder som 
helst ikke vil ha henvisninger før alle nye tenner er kommet, og de 
påvirkes også i samme retning av industrien. Da blir studentene 
i tvil om hva som er rett, og tror kanskje at vår undervisning er 
gammeldags».

Trengs det en konsensuskonferanse om tidspunkt for behand
lingsstart?

«Det hadde kanskje hjulpet», sier Morten, «og det er etter min 
mening absolutt behov for at kjeveortopedene tar vare på sin 
posisjon som de fremste spesialistene på vekst, utvikling og 
problemer som oppstår i vekslingstannsettet. Det er da alle bitt
feil manifesterer seg, og det er da det virkelig er bruk for våre 
kunnskaper. Her må vi alle bli mer offensive, også NKF.»

Els-Marie tilføyer at det er viktig at vi aldri glemmer at studiene 
av ansiktets og tannsettets vekst og utviklingen er det biolog iske 
grunnlaget for spesialiteten i kjeveortopedi.

«Når alle permanente tenner er kommet, er det begrenset bruk for 
denne kunnskapen. Kanskje truer det hele vår spesialitet på sikt?»  
 

Tor T.
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KOMMENTAREN

Boka handlet om hvordan maktmennesker i politikk og byråkrati 
manøvrerte for å nå sitt mål om samlokalisering av kulturinstitu-
sjoner i et dyrt og omstridt nybygg. Først måtte det gamle 
Nasjonal galleriet framstilles som uegnet. Kunsten var i ferd med 
å øde legges av ustabilt inneklima, fuktighet og mugg, og det var 
umulig å oppgradere bygningen. Det var krise. Motinnleggene kom 
som forventet. En rekke fagpersoner skrev debattinnlegg og kro-
nikker der de imøtegikk departementets vurderinger og beskrev 
hva som kunne gjøres. De påpekte at tilsvarende bygninger var i 
bruk i en rekke europeiske byer etter vellykket rehabilitering. 

Møtt med øredøvende taushet 
De fikk praktisk talt ingen svar. Maktpolitikerne gjentok bare 
sine påstander, og unnlot fullstendig å diskutere de fakta som 
ble framlagt. De kjørte sitt løp til bygget var vedtatt og pengene 
bevilget. Deretter var det ikke mer snakk om fukt og inneklima, 
og nå skal bygget brukes til utstilling av kunst likevel.

Vi møter samme taktikk
I 2014 skrev Helsedirektoratet (HD) en utredning om kjeveorto-
pedi der hovedpremisset var at kjeveortopedisk behandling ikke 
kunne dekkes over trygden fordi trygden kun dekker sykdom, og 
bittfeil er ikke sykdom. Men dette ble ettertrykkelig tilbakevist. 
Trygden likestiller sykdom og lyte, og bittfeil er et lyte; medfødt 
eller ervervet.  Det ble fullstendig taust fra HD og HOD, ingen 
svarte på protestene fra UiO og flere.
I 2016 kom som kjent en ny utredning som foreslo å droppe re-
fusjon til bittfeil i Gr. C fordi de var så små at de ikke kvalifiserte 
for offentlig finansiering i våre naboland. Det ble påvist at alle 

For ei tid tilbake kom jeg over ei lita debattbok om det nye Nasjonalmuseet som nå vokser fram som en enorm, grå stein bak den gamle 
Vestbanebygningen i Oslo. Boka handlet om hvordan noen få maktpersoner presset gjennom og fikk vedtatt milliardprosjektet i Stortinget. 
Det er rå maktpolitikk som beskrives, og det var lærerik lesning. Også hvis man skal forsøke å forstå hva som er i ferd med å skje med  
organiseringen av norsk kjeveortopedi.

bittfeil i Gr.C får gratis behand-
ling i Sverige og Danmark, og 
flere av oss skrev avisinnlegg 
og klager direkte til HD. Men 
his torien gjentok seg: Ingen poli-
tikere eller byråkrater svarte. 

Blankholmutvalget leverte sin utredning om prioriteringer i 
helsetjenesten før jul. Der ble det bestemt at det skal opprettes 
et utvalg som skal vurdere trygdefinansieringen for hele tann
helsefeltet. Det skal også vurderes om noen områder skal flyttes 
ut av trygden. Ingen behøver å tvile på at det da vil bli vurdert å 
overføre kjeveortopediske trygdemidler til Den offentlige tann
helsetjenesten (DOT), og at de nevnte utredningene fra 2014 og 
2016 blir «fakturagrunnlag».

Hvordan skal vi bli hørt denne gangen?
Vi har mange gode argumenter for å beholde trygdefinansiering. 
Disse har vært framført gang på gang sammen med like gode 
argumenter for hvorfor det ikke er en god løsning å innføre en 
svensk modell der DOT får pengene og ansvaret. NKF blir trolig 
kun representert i utvalget av NTF, og det blir ikke lett for dem 
å få fokus på kjeveortopedi midt oppe i alle saker som berører 
langt flere medlemmer enn 200 kjeveortopeder. Det er heller 
ikke opplagt at vi har felles interesser på dette området.

Derfor må NKF selv sørge for offentlig oppmerksomhet om vår sak 
både før og under trygdeutvalgets arbeid. Det gjelder tross alt et 
helsetilbud til 1/3 av alle norske barn.

Hvordan skal vi nå fram til beslutningstakerne?

Om taushet og maktpolitikk

«Noen av oss har 
snakket sammen»
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Barns tannhelse og tannpuss er blitt bedre, men fortsatt er dekalsinasjoner rundt brackets og nær gingiva et problem for noen av våre 
pasienter. Og fortsatt har vi løse brackets. Da glassionomersement (GIS) til liming av brackets ble introdusert for en del år tilbake, skulle 
den løse disse problemene, og ganske mange av oss skiftet ut kompositten. Men holdt GIS hva leverandørene lovet?

FRA FAGLITTERATUREN

En rask rundspørring blant noen kolleger viser at erfaringene 
spriker. Noen priser fortsatt GIS og mener den har vært en stor 
forbedring, mens andre fant liten effekt og har gått tilbake til 
kompo sitt. Internasjonalt har GIS aldri slått helt gjennom, og 
komposittene er fremdeles markedsledende.  Hva sier så klinisk 
forskning om dette?

Benson P et al: «Resinmodified glass ionomer cement vs composite 
for orthodontic bonding: A multicenter, singleblind, randomized 
controlled trial», AJODO, Januar 2019.

Nye dekalsinasjoner ble registrert ved sammenligning av intraorale 
fotos før og etter behandling med fast apparatur på 173 pasienter 
fra 6 klinikker; 2 undervisningsinstitusjoner og 4 privatpraksiser. 
Pasientene ble delt tilfeldig i to grupper, og brakets ble limt med 
enten lysherdende glassionomersement (Fuji Ortho LC) eller 
kompositt (Transbond XT Light Cure Adhesive). På begge grupper 
ble det etset kun 10 sek med 37 % fosforsyre før bonding. Fotos før 
og etter behandling ble gjennomgått av 5 spesialister som fant at 
131 av pasientene ikke hadde fått noen nye dekalsinasjoner, mens 
42 pasienter (24 %) hadde fått minst èn ny. De fleste dekalsinas-
jonene kom i overkjevens front og på underkjevens hjørnetenner. 
Observatørene vurderte også om dekalsinasjonene var av estetisk 
betydning, og da sank antallet pasienter med funn fra 42 til 15, dvs 
til 9 % (observatørene var enige i 80 % av tilfellene).

Undersøkelsen fant ingen forskjell i antall nye dekalsinasjoner 
mellom bonding med kompositt og med GIS. Det spilte ingen rolle 
hvilket lim som var brukt.

Antall løse brackets ble 
registrert gjennom hele 
behandlingen, og heller 
ikke her fant man noen 
forskjell mellom kompositt 
og GIS. Det er vist i mange 
undersøkelser at kompositt 
har høyere bindingsstyrke 

(shear bond strength) enn GIS, men det resulterte i denne under-
søkelsen ikke i flere løse brackets. At GIS er hydrofil og derfor gir 
bedre limstyrke der tørrleggingen er mangelfull, kan være en årsak 
til dette noe overraskende funnet.

Svært stor forskjell mellom kjeveortopedene var derimot et høyst 
signifikant funn i undersøkelsen. Den som hadde flest løse brack-
ets, hadde over 8 ganger så mange som den som hadde færrest (!). 
De andre fordelte seg noenlunde jevnt mellom ytterpunktene.

Operatørens ferdigheter og kliniske rutiner som rengjøring, 
spyling og tørrlegging er altså viktigst for å unngå løse brackets, 
ikke valget av lim. Det er vår nøyaktighet som er avgjørende for å 
unngå løse brackets og de problemer det medfører både for våre 
pasienter og vår klinikk. 

Heller ikke synes det å være noen snarveier for å unngå dekalsi-
nasjoner. GIS løste ikke problemet for oss, og vi må nok finne oss i 
fortsatt å måtte bruke tid og energi på å motivere våre pasienter til 
godt reinhold og fluorbruk.

Dekalsinasjoner og løse brackets

Bør vi velge kompositt eller glassionomersement?
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NÅ KAN PASIENTENE ENDRE TIMEAVTALER UTEN Å KONTAKTE PRAKSISEN

Orthodontis har utviklet en app som pasienter og foresatte kan bruke. 
Den kan aktiveres i den versjonen av programmet som vi legger ut nå i mars. 

Versjon 1 av OrthoApp vil:
• Gi pasientene bedre service, de slipper «telefonkø» for å endre time
• Redusere antall telefonhenvendelser for endring av time

I første versjon av OrthoApp har vi konsentrert oss mest om timeboka, 
men vi vil etter hvert utvikle funksjoner også for andre områder. 
Det vil komme nye versjoner etter hvert, og mulighetene er mange.

Pasienter og foresatte er i dag vant med å bruke apper, og vi er overbevist 
om at de vil ta godt imot OrthoApp som et moderne og nyttig redskap. De 
vil kunne utføre funksjoner selv når det passer dem, og slippe telefonkø 
når resepsjonene har stor pågang. OrthoApp vil gi fornøyde pasienter 
som vil synes servicen blir bedre og praksisen mer avansert og attraktiv.  

Knapt noe er viktigere for å opprettholde og øke antall nye pasienter!  

KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 23 92 00 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

DEN NYE APPEN I ORTHODONTIS ER KLAR TIL BRUK

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 - 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 

God
Påske!


