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TIPSET

Et purregebyr på kr. 65,- gir i en middels praksis en årlig inntekt på ca 20.000. 

I Orthodontis er fakturering og purring automatisert og tar null tid. Vi beholder derfor 

de 20.000 selv, i stedet for å overlate betalingsoppfølging til et byrå og betale noen 

tusen i årsavgift i tillegg! Det tar lenger tid å sende filene til et byrå enn å fakturere og 

purre selv. Og bruker du fakturagebyr? Gjett hvor mye det kan utgjøre? 50.000?

Behold pengene selv!

Elektroniske henvisninger blir det neste du skal bruke Norsk 
Helsenett (NHN) til, og nå nærmer de seg din praksis. Det er 
klart fra oss programleverandører, og den offentlige tannhel-
setjenesten (DOT), som sender majoriteten av de henvisninger 
vi kjeveortopeder mottar, er i startgropa. Dette blir nytt og 
annerledes.

NÅ KOMMER DE ELEKTRONISKE HENVISNINGENE

Ting tar tid
Elektroniske henvisninger er en del av prosjektet Elin-t 
Meldinger, som også omfatter epikriser og forskjellige typer 
dialogmeldinger. Det første forprosjektet startet helt tilbake 
i 2008, så det har tatt flere år lenger enn planlagt å få dette 
på plass. Ressursbruken må ha vært betydelig. Hvor godt re-
sultatet er blitt, blir opp til den enkelte bruker å avgjøre, men 
selv om det blir kjekt å kunne bruke NHN til mer enn Helfo-
regninger, vil det neppe revolusjonere praksisdriften.

Fylkene har utspillet
I vår praksis har vi nå mottatt de første henvisninger og 
dialogmeldinger fra DOT i Sogn og Fjordane som er tidlig på 
banen. Hvor raskt de forskjellige fylkene kommer i gang, vil 
nok variere, så man får holde seg orientert om framdriften i 
sitt eget fylke.
 
Meldingene vi har mottatt er for så vidt greie nok, men de 
bærer absolutt preg av at dette ikke er laget med tanke på 
oss kjeveortopeder. Det er tilnærmet samme mal for hele 
helsevesenet, så det er mange og tydelige spor av sykehus 
og legers behov. Etter hvert skal vi jo også begynne å sende 
meldinger fra oss, og malene til disse passer enda dårligere 
for kjeveortopedi. Og språket er et kapittel for seg. Det gir 
assosiasjoner til militærtjenesten og depotspråket «bukse – 
vinter – under – lang». Her er det stort forbedringspotensiale!

Brukbart – men…
Meldingene sendes over NHN som EDI (Electronic Document 
Interchange). Dette er standardløsninger som bør fungere sta-
bilt og godt teknisk. Etter hvert skal systemet bygges ut slik 

at også fotos og røntgen kan overføres elektronisk mellom 
behandlere. Først da kan vi vurdere nytteverdien fullt ut. Vi 
får tro at det vil vise seg bryet og pengene verdt både for oss 
brukere og for myndighetene.

Men en ting er det tekniske, noe annet er hvordan det inn-
virker på praksisrutinene våre. Det vil helt sikkert kreve 
en del endringer, og i Orthodontis vil vi sammen med våre 
brukere stå på for å finne gode og praktiske løsninger både 
for de funksjonene som innføres nå, og for de som kommer til 
seinere.

Og framfor alt er det nå viktig at DOT finner gode rutiner for 
elektroniske henvisninger som respekterer prinsippet om 
nøytral henvisning til spesialist. Særlig bør vi være obser-
vante der fylkene selv har ansatte kjeveortopeder. For alle 
fylker har ikke alltid håndtert dette like ryddig, dessverre…

 Tor T.
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KOMMENTAREN

Vi lever i de store reformenes tid. Det er statsviternes ideer 
om styringssystemer som preger Sykehusreformen, NAV-
reformen og Samhandlingsreformen, og IT-reformene i 
helsevesenet følger samme mønster. Det lages kun felles 
løsninger som må brukes av alle sektorer. Alltid.

Taushetsplikten pålegger oss å «hindre at andre får 
kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdoms-
forhold eller andre personlige opplysninger…» (Lov om 
helsepersonell). Og absolutt alle helseopplysninger defineres 
i loven som sensitive opplysninger. Det skilles ikke mellom 
tung psykiatri og at lille Ole har tannregulering. Er det virkelig 
ingen som tør å si at dette er absurd og fører galt av sted?

Tannlegeforeningen vil så gjerne at vi alle skal bli «munn-
huleleger» og har kjempet med nebb og klør for at vi skal få 
være med på alle reformene. I utgangspunktet var de ikke 
 beregnet på oss. Jeg skal ikke mene mye om hvor hensikts-
messige de er for allmenntannleger og andre spesialister, 
men de har gjort svært mye for å slippe å være på Norsk 
Helsenett. Men det er uansett ikke poenget. Poenget er at 
vi ikke selv har fått noen mulighet til å vurdere hva som er 
sensitive helseopplysninger og hva som ikke er det. Noen må 
ha mistet tilliten til oss.

Norm for datasikkerhet i helsevesenet (Normen) sammen-
fatter lover og regler som styrer person- og datasikkerhet og 

Vi har alltid hatt taushetsplikt, og myndighetene har hatt tillit 
til at vi har håndtert den med ansvarlighet og fornuft. Men 
innføring av IKT og e-post har komplisert bildet. Kravene til 
datasikkerhet og personvern er blitt omfattende, og tilliten til 
oss synes å ha fordampet.

FRA FAGLITTERATUREN

Nye teknikker har gjort det vanligere å vente med behandling 
til fullt permanent tannsett, og når foreldre «nekter oss» å 
trekke tenner, blir det mye stripping og ekspansjon. Stabi-
liteten blir usikker, og vi må ty til livslang retensjon. Det er 
ikke uproblematisk. 

Gingivale retraksjoner
I en oversiktsartikkel i NTFs Tidende nr. 3, 2015: «Gingivale 
retraksjonar- er kjeveortopedisk behandling ein risikofak-
tor?», drøfter en tverrfaglig gruppe fra UiB, deriblant kjeveor-
topeder, årsakene til gingivale retraksjoner. De mener antallet 
er økende, og at noe av årsaken kan være mer kjeveortope-
disk ekspansjonsbehandling med fast apparatur og perma-
nent limt retensjon. De anbefaler at det ikke ekspanderes mer 
enn at tennene står i basalt bein med god beindekning labialt. 
Men - er det mulig å få til uten å exe oftere?

«Treatment with the Mandibular Arnold Expander» 
– Neal D Kravitz, JCO Nov 2014
Arnold Expanderen var i bruk på 70-tallet, og hentes nå fram 
fra glemselen av Kravitz for ekspansjon i det tidlige vekslings-
tannsettet. Expanderen er en lingualbue som er kuttet i to bak 
incisivene. På figuren over vises hvordan det er tredd en su-
perelastisk coil utenpå buen på pasientens høyre side, mens 
det på venstre side i fronten er satt på et rør som går utenpå 
lingualbuen. Når coilen aktiveres, får vi ekspansjon ved at de 
to buedelene inne i røret skyves fra hverandre. 

Plassmangel i overkjeven lar seg oftest håndtere. Vi har 
tidligere skrevet om James McNamara jr. som bruker  RME på 
over 50 % av pasienter i vekst, vi har TADs labialt og i ganen, 
og vi har bl.a. facialbuer og Pendulum Appliances for distali-
sering. Men ved plassmangel i underkjeven må vi oftere melde 
pass, og da blir det lett ex i overkjeven også. 

Når man har oppnådd ønsket ekspansjon, man kan få 4-5 mm 
pluss litt distalisering av molarene, klemmer man røret flatt 
over buen, og expanderen er blitt en passiv lingualbue. 
Får den stå gjennom tannvekslinga, utnytter vi Leeway-space 
og vinner ytterligere 3-4 mm plass. Til sammen vil dette trolig 
være nok i de fleste tilfeller.

trekker opp retningslinjer for databruk. Tilfredsstiller man 
kravene i Normen, er man på trygg grunn. Normen åpner imi-
dlertid for skjønn på flere områder slik Personopplysningslov-
ens regler for bransjevise normer tillater.

• Bransjemessig tilpasning. Det kan gjøres generelle 
 tilpasninger for de forskjellige sektorene i helsevesenet. 
• «Akseptabel risiko» er det opp til den enkelte sektor å 
 definere innenfor Normens rammer. Risikoen for at det 
 skal oppstå brudd på reglene og hvor alvorlige slike brudd 
 vil være, skal vurderes sektorvis, samt for den enkelte 
 bedrift av ledelsen.
• E-post som ikke inneholder sensitive opplysninger. 
 Her er det mulig å implementere et enklere regime.

Handlingsrommet som Normen gir, er neppe fullt utnyttet 
verken av NTF eller av NKF. Det er kanskje ikke så lett for 
NTF samtidig å insistere både på at vi er (munnhule)leger, og  
egentlig ikke leger likevel (!). For NKF bør det være enklere, 
for ingen av oss mener vel på alvor at en epikrise som kun 
forteller at «tannregulering er avsluttet med godt resultat»,  
må klassifiseres som «sensitive opplysninger om folks 
legems- eller sykdomsforhold».

Spiller det noen rolle,da? Nå er vi jo alle på NHN, og det 
fungerer jo greit? Vel, det er mye som kan gjøres enklere og 
mer funksjonelt hvis Normens handlingsrom kan utnyttes 
bedre, særlig innen bruk av E-post. Og vi må nok regne med at 
utviklingen går videre med stadig ny påtvunget funksjonalitet 
som vil medføre merarbeid og utgifter i framtida. Da er det 
viktig at utgangspunktet er realistisk og ikke unødvendig kom-
pliserende. Det krever at vi på ny vises tillit fra myndighetene.

 Tor T.
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Retraksjoner er vanskelige å behandle, og dersom vi kjeve-
ortopeder øker risikoen med for mye ekspansjon og limte 
retainere, må våre måter å behandle på gjennomgås kritisk. 
Ved ekspansjon med Arnold Expander vil hjørnetenner og 
premolarer i underkjeven eruptere spontant lenger lateralt og 
bringe med seg alveolært bein. Målet er å unngå stripping og 
ekspansjon med fast apparatur seinere, og Kravitz refererer 
retrospektive undersøkelser som tyder på at en god del av 
ekspansjonen er stabil. Men det trengs prospektive under-
søkelser for å fastslå dette med sikkerhet. 

Moderne brackets og buer gjør det enkelt å oppheve selv de 
verste trangstillinger med fast apparatur, og permanent limte 
retainere holder alt på plass. Men dette er ingen farbar vei 
hvis det blir for tynt bein over røttene labialt og faren for gin-
givale retraksjoner øker. Det viktigste behandlingsprinsipp er 
og blir rådet fra legekunstens far, Hippokrates’: «Primum non 
nocere»: «Først, gjør ikke skade».
 Tor T.

Litt om

Kjeveortopedi, sensitive opplysninger og e-post
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Den enkle forklaringen er at
Orthodontis er det mest komplette programmet for kjeveortopeder

Den utdypende forklaringen er at
Rasjonell kjeveortopedi krever spesialutviklet programvare. Orthodontis er et slikt program.  
Vi prioriterer kjeveortopedi hundre prosent og har ingen allmennpraktikere å ta hensyn til

•	 Timeboka er laget for kjeveortopedi og tilpasses din praksis for optimal pasientflyt
•	 Alle timeavtaler, inkl. recall, tildeles automatisk og sendes på E-post /sms, også når du  

 må flytte mange pasienter fra en dag
•	 Kostnadskontrollen er elektronisk, og all fakturering går automatisk på e-post 
•	 Alle brev til pasienter og tannleger skrives straks ved stolen fra ferdige maler og sendes  

 automatisk på e-post
•	 Du sparer mer på e-post løsningene våre enn Orthodontis koster deg totalt!

Orthodontis er mye mer enn journal, økonomidel og timebok
•	 Dynamisk behandlingsplan, planbibliotek, analyse- og diagnosedel gir umiddelbar  

 oversikt ved hvert besøk 

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 

KONTAKTINFORMASJON 

 

Tlf:  +47 70 04 80 95 

Adresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA 

E-Post:  post@orthodontis.no

HVORFOR DU BØR VELGE ORTHODONTIS TIL DIN PRAKSIS


