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FOR TIDLIG Å FEIRE SEIEREN

I skrivende stund ryktes det at både refusjon til Gr. C og søsken-
moderasjon fredes i denne omgang, og at lite vil bli endret fra 
2019. Men sikre kan vi ikke være før statsbudsjettet legges fram 
i oktober og vedtas før jul. Helsedepartementets forslag har møtt 
betydelig motstand i det politiske miljøet. NKF har jobbet aktivt, 
godt støttet av NTF denne gang, og flere enkeltmedlemmer har 
skrevet gode og saklige avisinnlegg. Vi må tro og håpe at alt dette 
har fått helseminister Høie til å ta en tenkepause. 

Hvorfor skjer alt dette?
I augustnummeret av NTF’s Tidende har Carl Christian Blich, 
tidligere NTF-president, nå universitetslektor i samfunns-
odontologi, en artikkel som gir oss noe av forklaringen. Der 
dokumenterer han ved hjelp av tall fra statsbudsjettene fra 
2013 til 2017 hvordan penger systematisk tas fra trygden og 
overføres til Kompetansesentrene (ROK’ene). Konklusjonen 
er krystallklar: Helsedepartementet (HOD) ønsker at mer 
offentligstøttettannbehandlingskalutføresioffentligregiog
mindre  i privatpraksis. Men pasientene har trygderettigheter 
og fritt behandlervalg, og det medfører at trygdens utgifter 
ikke reduseres som forutsatt, og det må etterbevilges hvert år i 
revidert statsbudsjett. Trygden blir en Sareptas krukke som aldri 
blir tom. Penger kan overføres til ROK’ene hvert år, og krukka 
blir fylt opp igjen før trikset gjentas neste år. Genialt!  For NTF 
medetstortflertallavmedlemmeneiprivatsektor,mådet
være en hovedsak å motarbeide en slik utvikling. 

For annen tannbehandling enn kjeveortopedi henter både 
spesialister og allmenntannleger ut trygdemidler, f.eks. henter 
de ut ca 50 % hver for protetikk. For oss kjeveortopeder er 
det annerledes. Vi har som spesialister eksklusive rettigheter, 
og allmennpraktikere henter ikke ut trygdemidler for kjeve-
ortopedi. Derfor er vår situasjon ikke helt sammenlignbar med 
den Blich beskriver for andre områder. Men HOD’s mål er det 
samme: Trygdens utgifter til privat kjeveortopedi skal reduseres 
foråfinansiereoffentligkjeveortopediskbehandling.Dettesies
ikke åpent. I stedet konstruerer man begrunnelser i den famøse 
utredningen der Helsedirektoratet (HD) feilaktig hevder at avvik 
iGr.Cikkefåroffentligstøtteivårenaboland.Vimåtroatdette
nå er tilstrekkelig tilbakevist, men det sitter åpenbart langt inne 
for HOD å si rett ut at de ønsker at Gr. C (og seinere Gr. B?) skal 
behandlesoffentligavallmennpraktikeremednoespesialist-
veiledning, og ikke i private spesialistpraksiser.

Byråkratenes forslag møter også denne gang politisk motstand.

Katta er ute av sekken
For en tid siden ble jeg kontaktet av NRK som ville ha en ut-
talelse til sine nettsider. Etterpå sendte de meg en e-post de 
hadde fått fra HD som svar på spørsmål de hadde stilt dem. Der 
slipper HD katta ut av sekken når de skriver:

«Anbefalingen vår var at bittavvik i stønadsgruppe C ikke lengre 
skal omfattes av folketrygdens regelverk… En kan dermed unngå 
dyr spesialistbehandling av mindre bittavvik, der ressursbruken 
neppe står i forhold til nytten av behandlingen» (min utheving)

Klarere kan det knapt sies at disse pasientene selvsagt har 
bitt avvik som trenger behandling, og at behandlingen skal 
utføresavoffentligeallmenntannleger,ikkeprivatespesialister.
Men det vil også koste penger, trolig mer enn de kan hente fra 
trygdens Gr. C refusjoner. 

En delseier kan vi feire dersom vi beholder Gr. C i denne om-
gang. Men HD og HOD har arbeidet for endringer i mange år og 
gir seg neppe om de ikke lykkes denne gangen heller.
Vi må være forberedt på nye runder. 

Tor T.

3M Oral Care
www.3MUnitek.net
kundeservice@mmm.com | Tlf: 06384

Aesthetic Solutions
3M™ Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets & 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive
3M™ Incognito™ Appliance System



KOMMENTAREN

Vi visste den gang ikke om Tromsø som nå bidrar med 4 hvert 
tredje år, og vi forutså heller ikke at mange utenlandske kjeve-
ortopeder ville komme til Norge. I 2015-2016 kom det hele 
20 fra EU-/EØS området; ca tre ganger vår egen utdannings-
kapasitet. Dette vil etter hvert medføre økende konkurranse om 
pasientene og press på våre økonomiske marginer. Vi må drive 
mereffektivtforåhevdeossikonkurransenogopprettholde
inntjeningen.Ogidagenssamfunnereffektivitetheltavhengig
av gode IT-løsninger.

Programmering er et kreativt yrke. Det er systemutviklerne 
somfinnerdegodetekniskeløsningeneogserhvornye
muligheter åpner seg underveis i et programmeringsprosjekt. 
Det er selvsagt kjeveortopedene og deres ansatte i klinikk og 
administrasjon som kan kjeveortopedi og praksisdrift, og som 
vet hvilke oppgaver som må løses. Men det holder ikke at de 
skriverlangeogdetaljertekravspesifikasjoner,hvisutviklerne
som kan teknologien sitter langt borte, kanskje i et annet land. 
For å utnytte programmerernes kunnskaper, kreativitet og inno-
vasjonsevne trengs tett dialog fram og tilbake mellom partene 
både under arbeidet med nye prosjekter og i det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet med programmets eksisterende funksjon-
alitet. Partene må spille hverandre gode. Det er avgjørende for 
et godt program, og til syvende og sist for din praksisdrift og 
pasientbehandling.

I Orthodontis har vi de beste forutsetninger for å lykkes. Våre 
systemutviklere sitter vegg i vegg med kjeveortopeder og deres 
ansatte som de daglig kan spille ball med. De kan komme med 
sine ønsker, og de kan kommentere utviklernes forslag til løs-
ninger. Utviklernes ideer kan bedre tilpasses klinikk og praksis-

I 1993 laget vi i NKF en utredning av behovet for kjeveortopeder 25 år fram i tid, dvs til 2018. Den gang var vi ca 160 og dekningen 
var god over hele landet. Utredningen anbefalte at det skulle utdannes 8 i Oslo og 8 i Bergen hvert tredje år. Det ville gi en beskjeden 
økning i antallet kjeveortopeder, og være tilstrekkelig til å dekke framtidas behov. I dag er vi over 200!

drift, og forslagene fra kjeveortopeder og ansatte kan forbedres 
når utviklerne får fortelle hvilke tekniske løsningsmuligheter 
somfinnesiprogrammeringsverktøyetdebruker.
Vi er en liten organisasjon som holder tett kontakt med våre 
brukere på telefon og e-post, og vi har regelmessige interne 
møter sammen med utviklerne der vi bl.a. diskuterer og priorit-
erer de ønsker og ideer som brukerne har kommet med. Det kan 
være enkle ting som kan komme alle til gode gjennom progra-
mendringer som kan gjøres raskt, eller det kan være ideer som 
inngår i og forbedrer større prosjekter vi planlegger. Kontakten 
med brukerne er svært viktig for oss, og gir oss uten tvil et 
bedre Orthodontis.

Når konkurransen om pasientene øker, vil noen vinne og noen 
tape. Slik er det i alle bransjer, og slik vil det trolig i økende 
grad bli i norsk kjeveortopedi også enten vi liker det eller ei. Da 
gjelderdetåværeforberedtpåateffektivitetbådeipasient
behandling og administrasjon vil være avgjørende for at du skal 
bli blant vinnerne. I Orthodontis konsentrerer vi oss derfor om 
å utvikle både de funksjoner som hjelper deg til å planlegge og 
gjennomførebehandlingermedhøykvalitetsåeffektivtsom
mulig, og de funksjoner som automatiserer mest mulig av ad-
ministrasjon og økonomi, og gir store innsparinger og reduserte 
lønnskostnader.

Sammen med brukerne står vi på for at deres praksiser skal lykkes 
i de utfordringene som norsk kjeveortopedi nå møter. Vi føler oss 
som et lag, og du er velkommen med på laget!

Tøffere tider for norsk kjeveortopedi?

Gode IT-løsninger blir avgjørende når konkurransen øker
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FRA FAGLITTERATUREN

Ex / non-ex har vært diskutert siden kjeveortopediens spede 
begynnelse for 100 år siden, og fremdeles er den faglige 
uenigheten stor og frontene steile. De seinere årene har særlig 
diskusjoner om hvor mye vi kan tillate oss å ekspandere tann-
buene satt sinnene i kok. Det har vært mindre diskusjon om 
betydningen av ex / non-ex for vertikal vekst og utvikling. 

Det kan virke som om det gamle dogmet om at man bør exe i høy-
vinklede kasus og unngå ex i lavvinklede, ikke har vært utfordret 
like sterkt som ekstraksjon kontra ekspansjon. At ex i lateralseg-
mentene har en gunstig innvirkning på pasienter med basalt åpent 
bitt ved at mandibula roterer anteriort og reduserer fremre ansik-
tshøyde, og at non-ex åpner bittet, synes fortsatt å være gjengs 
oppfatning. Dette har det selvsagt vært forsket mye på, men hva 
har man funnet? Og har funnene påvirket våre kliniske valg?

Effect of orthodontic treatment with 4 premolar extractions com-
pared with nonextraction treatment on the vertical dimension of 
the face: A systematic review
Kouvelis G et al., AJO-DO, August 2018

Ireviewartiklerforsøkermanåfinneuthvamanvetellerikkevet
ometemneutfraallpublisertforskning.Mandefinererinklusjons
kriterier og søkeord, og gjør litteratursøk på MEDLINE, EMBASE 
og andre databaser. Men ofte ender man opp med få artikler som 

tilfredsstiller inklusjonskriteriene og som holder tilstrekkelig faglig 
kvalitet. Og ikke sjelden har de man sitter igjen med motstridende 
funn, og det blir vanskelig å konkludere med sikkerhet. 

I dette tilfellet ga de valgte søkeordene 927 artikler, som ble 
redusert først til 34 som oppfylte inklusjonskriteriene, og der-
etter til 14 med tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet. 7 av 
disse undersøkte høyvinklede pasienter, og kun 1 hadde med CL 
III kasus, de andre 6 begrenset seg til CL I og CL II.

I 5 av undersøkelsene fant man ingen forskjell i vertikale mål 
mellom ex og non-ex gruppene. I 1 undersøkelse fant man 
atfremreansiktshøydeøktesignifikant(4mm)merinonex
gruppen, og 1 fant at vinkelen SN-GoGn avtok statistisk (men 
ikkeklinisk)signifikant(1,7grader)iexgruppen.Forfatterne
forklarer negative funn med at molarene mesialføres langs 
okklusalplanet i den enkelte kjeve, og at vinkelen mellom de to 
okklusalplanene derfor ikke endres. De påpeker også at det i et 
komplisert vekst område som ansiktet, vil være andre faktorer 
enn antall tenner som påvirker den vertikale utviklingen, f.eks. 
nevromuskulær balanse og funksjon.

Kouvelis et al påpeker at alle undersøkelsene er retrospektive 
og har metodesvakheter. Likevel konkluderer de med at det er 
overveiende sannsynlig at ex av premolarer ikke har betydning 
for ansiktets vertikale dimensjoner, og at man ikke bør satse på 
at ex eller non-ex skal endre vertikale forhold.

I klinikken kan likevel ex av premolarer være nyttig når man skal 
lukkeåpnebitt.Dersomprofilentåleratincisiveneretruderes,
vil ex gjøre det enklere å lukke bittet fordi de vil ekstrudere noe 
når de tippes bakover. Men uansett vil det viktigste i høyvinklede 
kasus alltid være god vertikal kontroll posteriort, og da velger man 
RME med cuspedekke og transpalatinalbuer, og unngår strikkbruk 
som kan ekstrudere molarene. Det er utrolig hvor mye anterior 
bitt åpning selv minimal ekstrusjon posteriort kan forårsake.

«When in doubt, take them out»:

Hjelper det å exe i basale åpne bitt?

Ex vil ikke  påvirke basale vertikale forhold, men kan av og til forenkle 
behandlingen.

Ormco · Phone: +47 95 23 11 00 · Mail: no@ormco.com
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BEST PÅ KJEVEORTOPEDI 
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Mottar du også stadig tilbud fra factoring-selskaper, noen samarbeider 
med programleverandører, som vil overta faktureringen din? Du skal bare 
overføre fakturaene til dem, så overtar de all innkreving. Og – det koster 
deg ikke en krone!
De lever av faktura- og purregebyrene som pasientene dine må betale, og 
det blir betydelige beløp i løpet av et år. Disse pengene kan du beholde 
selv når du bruker Orthodontis.

Factoring blir unødvendig med Orthodontis
All fakturering og purring er automatisert. Du lager bare en betalingsplan for pasienten, så 
sørger Orthodontis for at pasienten blir fakturert:

• Til riktig tid i fht betalingsplan og behandlingsprogresjon.
• Du klikker kun på «Fakturer», så får alle pasienter som er klar for fakturering  

 automatisk en e-post faktura og en sms om at faktura er sendt. 
• Du bestemmer selv hvor ofte du vil klikke «Fakturer».
• Samme automatikk gjelder også for purringer.
• Også Forundersøkelser og Enkeltfakturaer utenom betalingsplanen kommer  

 automatisk med når du klikker «Fakturer».
• Fakturering og purring tar minimal tid og blir alltid korrekt.

Dette tar mindre tid enn å overføre fakturaene til et factoring-selskap.
Og – du beholder alle faktura- og purregebyrer selv. Du sparer tid og tjener penger!

ORTHODONTIS ER BEST PÅ SUPPORT
• Du får direkte kontakt med de som utvikler programmet, ikke et call-senter
• DufårinnflytelsepådenvidereprogramutviklingenpåvåreDUOseminarer 

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

MED ORTHODONTIS BEHOLDER DU GEBYRENE SELV!


