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1. Orthodontis er et rent kjeveortopedisk EPJ og brukes kun av spesialister i kjeveortopedi.
Pasientene vil i hovedsak være henvist fra offentlige og private tannleger. Det vil derfor etter
vår vurdering være tilstrekkelig og hensiktsmessig at kun kjeveortopediske helseopplysninger
(malokklusjonsdiagnoser, dvs de faglige årsakene til henvisningen) rapporteres inn til KPR, da
vi må kunne anta at andre mer generelle helse- og tannhelseopplysninger rapporteres av
pasientens allmenntannlege. Det bør være årsaken til at pasienten søker kjeveortopedisk
behandling som skal være styrende for hvilke opplysninger som skal innrapporteres.
2. Flertallet av pasientene i en kjeveortopedisk praksis mottar trygderefusjon etter trygdens
innslagspunkt. Det vil derfor være mulig å knytte et kodesystem for innrapportering til
trygdens innslagspunkter med underpunkter. Dette vil etter vår vurdering gi utfyllende
opplysninger om hvilken type bittfeil som behandles.
3. Kjeveortopediske pasienter uten rett til trygderefusjon vil kunne knyttes til det samme
kodeverk for innrapportering til KPR.
4. Innrapportering av hvilken behandling som konkret utføres på pasienten, vil vanskelig kunne
bli like detaljert for kjeveortopedi som for andre typer tannbehandling. Etter vår vurdering vil
det være problematisk både faglig og datateknisk å spesifisere dette mer enn til å
innrapportere type behandlingsmetodikk som utføres på den enkelte pasient, f.eks. «fast
apparatur», «avtagbar apparatur», «skinnebehandling». Dette bør da innrapporteres kun èn
gang når behandlingen starter og metodikk er valgt. Ytterligere detaljer om behandlingen,
som ofte går over flere år, vil etter vår vurdering gi lite nyttig informasjon og være vanskelig å
gjennomføre i praksis.
Dersom innrapporteringen blir i tråd med punktene skissert ovenfor, anser vi de tekniske
endringene i vårt EPJ-system som overkommelige og innrapporteringsbyrden for
kjeveortopedene som akseptabel.
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