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DiGitAL pOst tiL FOLKet

Alle brev og fakturaer kan sendes som E-post, og samtidig sendes automatisk SMS om 

at E-posten er sendt. Da blir den lest!

Det meste av posten vår går til pasientene. De kommer nok aldri på Norsk Helsenett, 

så det er her du virkelig sparer porto og tid. 

Og du sparer papir – Dette er også et Miljøtiltak!

Automatisk e-post til pasientene!

DiGitAL pOstKAsse
Regjeringen har vedtatt at all korrespondanse fra 
myndighetene til personer og bedrifter skal bli elektronisk 
i løpet av 2014, og det utvikles såkalte Digitale Postkasser til 
formålet. I Danmark, som har hatt en tilsvarende ordning for 
forvaltningen i flere år, er erfaringene gode, og de har 
redusert sine utsendelseskostnader med ca 80%. 

privAt seKtOr
Det er åpnet for konkurranse om levering av postkasse-
løsninger som kan selges i et privat og offentlig marked, og 
bl.a. Bring (Posten Norge) tilbyr nå sitt system Digipost til 
kommuner, bedrifter og organisasjoner der de kan sende post 
og fakturaer elektronisk til borgere, kunder eller medlemmer. 
Larvik kommune er blant de som er tidlig ute og har valgt 
Digipost, og Jan Erik Johannesen, som leder deres satsing, 
mener kommunen sparer 80% i utsendingskostnader, akkurat 
som i Danmark. Og det selv om Digipost tar betalt av sine 
brukere, dvs av utsenderne, men ikke av mottakerne. Prisene 
er bygget opp som for brevpost, men betydelig billigere.

’Digital-Post’ i OrthODOntis
Når vi som brukere av NHN oppfyller deres sikkerhetskrav 
(Datatilsynet har delegert kontrollmyndigheten til dem), 
forsyner de oss til gjengjeld med et sikkert Internett, og vi 
kan derfor ha våre journalsystemer tilkoblet server og 
nettverk med internettforbindelse. Det har gjort det mulig  
for oss å lage vår egen ’Digital-Post’  i Orthodontis, der vi  
kan sende fakturaer og brev til grupper av pasienter direkte 
fra Orthodontis, og samtidig automatisk lagre kopier som del  
av pasientens journal. Besparelsen blir minst som for  
Larvik og Danmark.

Dette er en framtidsrettet løsning som vi i Orthodontis vil 
kunne utvikle videre etter hvert som myndighetene gjennom 
bl.a. nytt lov- og regelverk (bebudet i 2014) legger til rette for 
det. Per i dag kan vi for eksempel ikke sende personnummer 
på E-post, men det planlegges krav om endrede sikkerhets-
løsninger som vil gjøre dette mulig.
Ei ny tid er i emning!

Brevpost forsvinner. Erstattes av e-post og sms.

’Alle’ kjeveortopeder er nå på Norsk Helsenett, mens bare noen få hundre av våre over 3000 
allmennpraktiserende kolleger er tilkoblet. Det bekymrer NTF’s hovedstyre, kan man lese i  
presidentskapets blogg, der visepresidenten maser på trege medlemmer om i det minste å levere 
sine Helfo-regninger på CD(!). Det er virkelig nye og beskjedne toner fra den kanten. 
Vi kjeveortopeder har m.a.o. opparbeidet oss et forsprang innen IT, et forsprang som åpner for 
mange smarte løsninger. Dette må vi utnytte, så vi får mer igjen for pengene vi har brukt og 
bruker på Norsk Helsenett.



KOMMentAren

KreAtive yrKer
Tradisjonelt er det kunstfagene som er blitt betegnet som 
kreative yrker. Men da Richard Florida, amerikansk sosiolog og 
byplanlegger, i 2002 utga boka ’Den kreative klassen’, utvidet 
han begrepet til å omfatte bl.a. matematikere, program-
merere, ingeniører, forskere, lærere og selvsagt leger, som jo 
ingen tør overse i noen sammenheng. Men tannleger – eller 
kjeveortopeder – ble ikke nevnt. Burde vi vært med? 

KreAtivitet KAn Læres
Kreativitet er ikke et yrke, men en metode som kan læres, og 
som trengs i de fleste yrker når problemer skal løses og  
nyheter utvikles. Det snakkes ofte om å bruke ’assosiert 
hukommelse’. For oss må det bety at vi assosierer til etablert, 
gjerne evidensbasert kunnskap som på kreative måter settes 
sammen til en behandlingsplan tilpasset den enkelte 
diagnose og pasient. Slik kan vi kombinere vitenskap 
(evidens) og kreativitet (art) i individuelt tilpassede 
behandlinger.

FOKus på FOrsKjeLLer
Mange guruer innenfor vårt fag prediker sine metoder og  
etablerer mer eller mindre strikte behandlingsprotokoller,  
og faren for at vi ender opp med ’samme behandling til alle’, 
kan da øke. Å fokusere på forskjeller, ikke likheter, vil  
motvirke dette og stimulere til individualisering, kreativitet 
og innovasjon. Spør man for eksempel om likheter mellom 

’World Journal of Orthodontics’ har skiftet navn til ’The Art and 
Practice of Dentofacial Enhancement’, og tidligere ble vårt fag 
ofte omtalt som ’The Art of Orthodontics’. 
I dag vurderes en oppfatning av kjeveortopedi som ’an Art’ som 
uvitenskapelig og uønsket, og det arbeides flittig ved fakulteter 
over hele verden for å definere evidensbasert praksis. Men - 
dreper denne vitenskapelige tilnærmingen samtidig vår evne til 
kreativitet og problemløsning til beste for pasienten? 

KjeveOrtOpeDi - et KreAtivt yrKe?

Oslo og Roma, blir kanskje ikke lista så lang, men spør man om 
forskjeller, bobler fantasien og lista kan gjøres uendelig.

BehAnDLinGspLAnBiBLiOteK
Selv om mange pasienter er like, er de også forskjellige, og alle 
fortjener en individuell behandlingsplan. Behandlings- 
protokollene kan da være et godt utgangspunkt som individ-
ualiseres for den enkelte pasient ved at man konsentrerer seg 
om hvor den aktuelle pasienten skiller seg fra protokollens 
standardpasient.

I Orthodontis har vi derfor laget et behandlingsplanbibliotek 
der du kan lagre dine egne standardplaner for forskjellige typer 
malokklusjoner eller protokoller fra din guru. Planene  
gjenbrukes enkelt på nye pasienter, men da fokuserer du på  
forskjeller og bruker din kreativitet og ’assosierte hukommelse’ for 
å legge inn nødvendige endringer tilpasset den enkelte  
pasientens behov og ønsker. Denne nye planen kan du også 
lagre, og slik bygger du ditt eget bibliotek med standardplaner 
og varianter. Du sparer tid, får gode planer og utvikler dine  
kreative evner, samtidig som kravet til vitenskapelig forankring 
kan ivaretas.

Og - kjeveortopedi blir et kreativt yrke !

Greier vi å kombinere ”Art and 
Practice” med ”Evidence based”?

 

 

 

KONTAKT OSS FOR GODE TILBUD 

Telefon: 67 83 96 10 
Fax: 67 83 96 11  
E-post: 
GACNorway.Sales@dentsply.com 
Web: www.gac-ortho.no 
Sandviksveien 26, 1363 Høvik 

 

Selvligerende bracket-system 

Bruk de originale GAC buene. 
 

Sentalloy & NeoSentalloy 
NiTi Archwire, aktiveres ved 

kroppstemperatur 
BioForce NiTi + Ionguard  

Resolve Beta Titanium  
Retranol Bite Opener  

Stainless Steel  
High Aestetic  

Lingual 



FrA FAGLitterAturen

kjeveortopedisk behandlingsbehov) og positivt av god 
selvfølelse (SE). 
Selvfølelse er et stabilt karaktertrekk som ikke så lett lar seg 
påvirke, og høy SE gir god evne til å takle påkjenninger. Man 
skulle da anta at høy IOTN lettere tolereres av personer med 
høy SE, og derfor påvirker deres livskvalitet (OHRQoL) mindre.  
Man fant imidlertid at også pasienter med god selvfølelse 
får bedre livskvalitet etter kjeveortopedisk behandling og 
har like stort utbytte av behandlingen som de med lavere 
selvfølelse. 

Occlusal Characteristics and quality of life before and after 
treatment of severe malocclusion. (A-S Silvola et al)

Undersøkelsen omfatter 51 voksne med alvorlig  
malokklusjon. 15 ble behandlet kun ortodontisk, 36 også 
kirurgisk. PAR-indeks før og etter behandling viste  
gjennomsnittlig forbedring på 78,1 (som er akseptabelt). 
Endringen i Oral Health Related Quality of Life ble målt med 
OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) som måler hvor ofte 
livskvaliteten påvirkes negativt av orale faktorer som dårlig 
funksjon, smerte, psykisk ubehag og sosialt handikapp.
Undersøkelsen hadde svært lang oppfølgingstid etter  
behandling, og viste klart at livskvaliteten ble bedre etter 
behandling, og at forbedringen var varig. Antallet pasienter 
som rapporterte negative orale faktorer ble redusert til under 
1/7 og kom på nivå med gjennomsnittet i befolkningen. Det 
var ingen forskjell mellom kirurgipasientene og de som kun 
fikk kjeveortopedi, og jo bedre okklusjon etter behandling, jo 
større bedring i livskvalitet. 

Vår hyggelige konklusjon må bli at vi så absolutt gjør nytte for 
oss. Pasientene, både barn og voksne, får bedre livskvalitet!  
Og - det er bryet verdt å behandle til ”perfekt” okklusjon!

Arild Stenvik, Lisen Espeland og Kari Birkeland har ytt viktige 
bidrag til forskning på pasienttilfredshet, og de siteres ofte 
i faglitteraturen. De senere år har forskerne i økende grad 
konsentrert seg om pasientenes livskvalitet før og etter  
kjeveortopedi, og det er utviklet spørreskjemaer og indekser 
for livskvalitet (OHRQoL = Oral Health Related Quality of 
Life) og selvfølelse (SE = Self-esteem), som kombineres med 
indekser for behandlingsbehov og -resultat, som IOTN og PAR.

I European Journal of Orthodontics 34 (2012) presenteres to 
slike arbeider. Et belgisk som omhandler barn, og et finsk som 
ser på voksne.

Impact of self-esteem on the relationship between orthodontic 
treatment need and oral health-related quality of life in 11- to 
16-year-old children.  (E De Baets et al)

Undersøkelsen som omfatter 223 barn, bekrefter at livs-
kvaliteten (OHRQoL) påvirkes negativt av høy IOTN (stort 

Alle vil vi gjerne gjøre nytte for oss. Vi ser jo at våre pasienter 
får bedre bittforhold og jevnere tannbuer, men får de det bedre 
med seg selv og andre etter kjeveortopedisk behandling? Bidrar 
vi til høyere livskvalitet?

Passiv SL Aktiv SL -  ditt valg  -

- ett skritt lenger

GjØr vi pAsientene våre LyKKeLiGere?



KOntAKtinFOrMAsjOn 

 

tlf:  +47 70 04 80 95 

Adresse: strandgata 5A, 6150 ØrstA 

e-post:  post@orthodontis.no

Best på KjeveOrtOpeDi 
 

www.orthodontis.no

ORTHODONTIS-KURSENE

DuO Workshops  (DUO = Dialogbasert Utvikling av Orthodontis)
•	 Hands-on kurs i praktisk bruk av Orthodontis for grupper opp til 20 personer.  

 Idédugnad. 
 
Kurs i praksisadministrasjon 1
•	 Forelsesningskurs arrangert av Orthodontis alene eller med aktuelle partnere/ gjester. 

 
Kurs i praksisadministrasjon 2
•	 Kurs med teori og praksisbesøk, for grupper opp til 20 personer. 

 
spesialkurs
•	 Spesiallagde kurs og praksisbesøk for en 1-3 enkeltpraksiser som selv bestemmer  

 emne for kurset. 
 
Kurs i din praksis
•	 Vi kommer til din praksis og holder kurs. Emne etter avtale. 

 
 
Kursene vil oftest egne seg for hele teamet, men noen kurs vil pga emnevalget rette seg mot  
enten kjeveortopedene eller sekretærene. Dette vil bli presisert i kursinvitasjonene. 
 
Kursene er beregnet for både brukere av Orthodontis og de som bruker andre administrasjons- 
programmer, og legges opp med det som siktemål. 
 
Kursene vil bli annonsert fortløpende. 
 
”spesialkurs” og ”Kurs i din praksis” arrangeres etter avtale.  
ta kontakt med oss for bestilling. 
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