
-POSTEN
Mars 2017

Mandag 6. mars hadde Dagbladet et innstikk på 20 sider med tittelen «Munnhelse». Det var laget av byrået  
«Mediaplanet» som har spesialisert seg på markedsføring der annonser blandes med «journalistisk» innhold 
som understøtter annonsene og trykkes på samme papir og i samme format så det skal ligne på resten av avisa. 
Det kalles Content Marketing (CM), eller «Innholdsreklame» på norsk. 

Nå kommer Content Marketing av kjeveortopedi

Avisene er i 
økonomisk krise 
og nedbemanner i 
redaksjonene, og 
CM synes å være 
en av løsningene 
det tys til. Avisene 
får annonse- 
inntekter og  
journalistene får 
jobb i reklame-
byråer der de  
etterligner jour-
nalistikk. VG har 
etablert et eget 
firma for CM, VG 
Partnerstudio, 
med 15 ansatte og 
foreløpig 40  
millioner i  
omsetning.  
Forventningene til 
videre vekst er
store.

CM-artikler har aldri kritiske vurderinger, og på samme side 
finner man alltid annonser fra leverandører av produktet eller 
tjenesten som omtales. For avisene er det en hårfin grense-
oppgang mot redaktøransvaret og pressens «Vær varsom 
plakat» som pålegger avisene å «avvise alle forsøk på å bryte 
ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold». 
CM er derfor omstridt i redaksjonene. 

I innstikket om Munnhelse er forsida og midtsidene viet  
kjeveortopedi. Ellers er det implantatbehandling og tann-
turisme til billigklinikker i utlandet som får mest plass, og 
annonsene er strategisk plassert rundt de entusiastiske  
CM-artiklene.

Kjeveortopedien som presenteres er et pasientintervju:  
«Nå smiler jeg så mye jeg kan!»
En voksen pasient er behandlet med Invisalign av en  
allmennpraktiker. Behandlingen ble unnagjort på 12 uker, og 
tannlegen uttaler at «det vanlige er at man bruker skinne i 6  
til 18 uker». Pris 19.000 – 45.000. På de intarorale bildene ser 
vi at det er en svært moderat trangstilling som er behandlet. 
Annonsene på samme side er for Invisalign-behandling på 
klinikken til tannlegen i intervjuet, og for lingualbehandling. 
Standard kjeveortopedi på voksne og barn omtales ikke.

Hvordan oppfatter publikum dette?
De fleste kjeveortopeder, også jeg, tilbyr både Invisalign og 
lingualbehandling, og voksne pasienter må selvsagt selv få 
velge hvilke avvik de ønsker behandlet. Vi må også aksept-
ere at allmennpraktikere behandler voksne med skinner. Litt 
betenkelig blir det imidlertid når det i CM-artikkelen mer enn 
antydes at en pasient med flotte tenner og en moderat trang-
stilling ikke kunne smile før etter denne lille behandlingen. 
Da handler det lite om «munnhelse», men kanskje mer om 
å skape et marked. Det er heller ikke helt bra at leserne får 
inntrykk av at en behandling med skinner kan gjøres på noen 
uker, mens deres barn må gå med streng i et par år. Det kan 
villede og forvirre. 

Vi skal både konkurrere og annonsere, og Content Marketing er 
kommet for å bli. Men CM kan kanskje bidra til at vi oppfattes 
som en mer kommersialisert bransje? 

          Tor T.
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KOMMENTAREN

HD’s utredninger bygger i stor grad på deskriptiv statistikk 
over utbetalinger fra Helfo. Man fokuserer monomant på 
takstbruk og kostnadsutvikling, og konklusjoner og forslag 
er preget av enkel synsing om tallmaterialet. Prinsipielle 
diskusjoner om hvordan refusjons- og takstsystemer virker på 
økonomi, behandlingsvalg og pasient- og behandleradferd, 
er fraværende. Dette vet helseøkonomene mye om, og det er 
forsket og publisert mye, bl.a. ved vårt eget samfunns- 
odontologiske institutt. (For den interesserte: En fersk og 
pedagogisk velskrevet oversiktsartikkel av Jostein Grytten:  
«Payment systems and incentives in dentistry»; Community 
Dent Oral Epidemiol 2017).
Vi tviler ikke på at denne kunnskapen også finnes hos HD’s 
helseøkonomer. Problemet er at lite tyder på at de tas med på 
råd når det skrives utredninger om kjeveortopedi. 

Det har vært tradisjon i årtier å se til Sverige når norsk  
tannhelsepolitikk skal utformes, og i HD’s utredninger  
refereres det hyppig til en voluminøs svensk utredning fra 
2005. Den er heller ikke tynget av vitenskapelige helse- 
økonomiske betraktninger, for å si det forsiktig, og bør ikke 
være et forbilde.
Men nylig kom første del av en offentlig dansk utredning: 
«Hvad ved vi om brugerbetaling og efterspørgsel efter  
voksentandpleje? Del I: Systematisk litteraturgjennomgang af 
effektstudier af brugerbetaling og aflønningsmodeller». Her 
aner vi en annen forvaltningstradisjon, for ikke å si et  
annet nivå. Utredningen har en fyldig diskusjon nettopp om 
de helseøkonomiske kunnskaper som de norske og svenske 
utredningene mangler. Det etableres et kunnskapsbasert 
grunnlag for videre diskusjon, forslag og politiske beslutninger. 
Som mange av dere vet, ledet undertegnede i 2016 en NKF-

I en polemikk med NKF’s leder Geir Kristiansen i NTF’s Tidende kritiserer statssekretær Lisbeth Normann NKF for ikke å ha kommet 
med egne innspill etter Helsedirektoratets (HD) utredninger om kjeveortopedi i 2008 og 2014. Det kan diskuteres om NKF har  
forsømt seg, men hovedproblemet er at ingen av utredningene hadde et innhold som åpnet for diskusjon.

utredning der vi forsøkte å gjøre noe av det samme som i 
Danmark, og applisere det på norsk kjeveortopedi. Det skal 
derfor bli spennende å se hva danskene anbefaler når del 2 
av deres utredning kommer, og vi kan sammenholde det med 
våre.
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14251/Hvad-ved-
vi-om-brugerbetaling-og-efterspoergsel-efter-voksentand-
pleje

HD’s utredninger innbyr dessverre ikke til en kunnskaps- 
basert diskusjon. HD’s praksis gir heller ikke særlig grunn 
til tro på at saklige forslag til forbedringer av refusjons- og 
takstsystemer vil bli lyttet til. Arbeidsmåten synes å være 
«snakk med alle, men ta ikke i mot råd. Fortsett som før 
uansett». Det er fristende å spekulere i om byråkratiet har 
et annet (politisk?) mål for sitt arbeid enn et bærekraftig, 
kunnskapsbasert refusjons- og takstsystem.

Inntil videre må vi tro at våre helsebyråkrater ikke har egne 
agendaer, men ønsker samarbeid om felles mål. NKF skal ha ros 
for at de nå inviterer til et slikt samarbeid. 
Og vi som i 2016 brukte mye tid på å skrive NKF’s utredning, 
håper den kan bidra til en konstruktiv og mer prinsipiell  
diskusjon med myndighetene.

  Tor T.

Helseøkonomi og betalingsmåter

«Look to Denmark»

«Den som ikkje læt seg råda, kan ingen hjælpa.»

Ivar Aasen



PRAKSISDRIFT

Prosjektet «Elektronisk innlevering i tannhelsetjenesten  
(Elin-t)» ble startet i 2008-2009 og ble endelig fullført og 
nedlagt i 2015. Det legger grunnlaget for videre utvikling  
av EDI (Electronic Document Interchange) over NHN. Det er 
nå mulig for alle som er tilknyttet NHN å sende og motta  
henvisninger, epikriser og andre meldinger som EDI. I den 
offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er Sogn og Fjordane 
allerede i gang og sender henvisninger og andre meldinger 
elektronisk til kjeveortopedene. De andre fylkene kommer 
etter hvert. 

Integrering i journalprogrammet
Elin-t definerer dokumentmaler og IT-standarder for sending 
og mottak som journalleverandørene må tilpasse seg. Men 
selve integreringen i journalprogrammet må leverandøren 
selv sørge for. Når dette blir en del av din daglige praksisdrift, 
er det avgjørende at integrasjonene er praktiske å bruke sam-
men med resten av programmet. Å ta i mot og sende melding-
ene er bare en del av det hele. Når det er på plass og fungerer, 
er det fortsatt en betydelig programmeringsjobb å etablere 
god logistikk mellom NHN og journalprogrammet både for 
mottak og utsendinger.

Dokumentmalene fra Elin-t lukter mye sykehus og lite  
tannhelsetjeneste; og enda mindre kjeveortopedi. I Ortho-
dontis har vi derfor lagt ned mye arbeid i å «tolke» dem slik 
at vi kan bruke de mange ferdige utskriftene  i Orthodontis 

Myndighetene har store ambisjoner for IT i helsetjenesten,  
også for tannleger. Innføringen har tatt mye lengre tid enn 
planlagt, og for kjeveortopeder har det hittil stort sett  
begrenset seg til innsending av regninger til Helfo. Men nå  
har flere brikker falt på plass, og Norsk Helsenett (NHN) blir  
etter hvert nyttigere for oss.

også når vi sender EDI-meldinger. For alle vi kommuniserer 
med vil aldri komme på NHN, så vi vil fortsatt ha bruk for både 
e-post og brev. For mottak av EDI-meldinger, har vi på samme 
måte lagt vekt på at de skal kunne håndteres og lagres på 
samme måte og på samme sted i pasientjournalen som all  
annen inngående kommunikasjon. Det har vi fått til.

Ortholink gir oss full kontroll
Alle journalleverandører til tannleger 
har kjøpt den tekniske EDI-tjenesten fra 
eksterne leverandører. I Orthodontis har vi 
hatt et utmerket samarbeid med MediLink 
AS på Kongsberg. Under arbeidet med  
integreringen av EDI i Orthodontis, ble det 
imidlertid stadig tydeligere for oss at det 

ville være enklere å lage gode, sømløse overganger inn og ut 
av Orthodontis dersom vi hadde kontroll over hele EDI- 
prosessen selv. Vi valgte derfor å utvikle vårt eget EDI- 
program som fikk navnet Ortholink. Det er nå ferdig og 
installert hos alle våre brukere, og det ser ut til å fungere 
utmerket. Samarbeidet med MediLink AS er avsluttet.

Vi er trygge på at utviklingen av Ortholink har vært en 
riktig og framtidsrettet satsing for Orthodontis og for våre 
brukere. Alle signaler tyder på at EDI-funksjonalitet over NHN 
er noe myndighetene satser på å bygge ut videre for flere 
bruksområder. Det vil derfor bli stadig viktigere for journal-
leverandørene å utvikle brukervennlige integrasjoner. Når 
Ortholink gir oss kontroll over hele prosessen fra sending til 
mottak, vil vi ha de beste forutsetninger.

Tor T.

Nå håndterer Orthodontis hele EDI-prosessen

Ortholink er tatt i bruk

    Et lite utvalg av vårt produktsortiment

Ta kontakt med en av våre produktspesialister for mer informasjon om våre produkter og rabattsystemer.
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«Fullføring av prosjekt  
Ortholink krevde en aldri så 
liten feiring hos Orthodontis».

Ortholink
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Mange fordeler med Touch Screen i Orthodontis
Orthodontis er tilrettelagt for Touch Screen. Du bruker en  
spesialpenn som du berører skjermen med og slipper å bruke  
mus og tastatur. Du spriter kun av pennen og er klar for neste 
pasient. Det gir en enkel og sikker hygienerutine, og det går  
raskt! I resepsjonen kan man bruke fingrene i stedet for pennen 
hvis man foretrekker det.

Det meste kan nå gjøres med touch screen i Orthodontis, og 
målet vårt er at du kun skal måtte bruke tastaturet når du skriver 
en litt uvanlig tekst i journalen. Alt som er «vanlig», skal du 
kunne gjøre med touch-pennen eller med fingrene.
Vi nærmer oss dette målet nå!

Når du bruker touch screen i Orthodontis benytter du ferdigskrevne tekster, brevmaler og  
behandlingsplaner der du kun må gjøre enkle valg og endringer med touch-penn eller fingre.  
Tekster, brev og planer tilpasser du selv etter dine ønsker og din filosofi. Du kan selvsagt legge  
til fritekst med tastaturet når det er behov for det. 

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


