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Er klinikken klar til Databeskyttelsesforord-
ningen fra den 25. maj 2018? Det sporgsm6l
bliver alle bombarderet med i ojeblikket.

Og blev du tilstrekkelig klar? Forst APV NlR,
STPS, SS og nu Persondataforordning. De dan-
ske tandklinikker oplever et sterkt stigende
dokumentationskrav og dermed et yderligere
stigende administrativt pres.

- Det horte vi gentagne gange, pd den netop
overst6ede DentalFestival i Fredericia og
Overenskomstmoderne. 56 det er, et tema, som
fylder mere og mere p6 mange tandklinikker,
hos klinikejere, VAT og de ovrige medarbejdere
pd tandklinikkerne", siger Ken K0rstein fra Den-
talConsu lt.

Derfor oplever DentalDriver, som er en nyere lT-
losning, der er udviklet i samarbejde med tand-
leger, en markant stigende interesse. Denne
lT-losning vender kravene fra at vere byrder til
en konkurrenc- og kvalitetsmessig fordel for de
klinikker, der valger at gribe opgaven an efter
samme principper som brancher, der i Arevis har
veret underlagt stigende reguleringer.

- For DentalDriver sikrer, at klinikken kun skal
beskrive processer, politikker og ansvarsforde-
ling 6n gang. Herefter sikrer DentalDriver doku-
mentationen af disse, sSvel som dokumentatio-
nen af, at klinikken rent faktisk overholder egne
procedurer ved hjaelp af et godt og brugerven-
ligt logningssystem", lyder det fra Ken Kurstein.

Han peger p6, at DentalDriver er drevet af at
nedbringe de administrative byrder og samtidig
dokumentere, at jeres klinik lever op til de for-
skellige eksterne og interne mSlepunkter. Det
sparer tid som kan bruges p5 at give patienterne
en god og professionel oplevelse, eller med
andre ord, mere tid til at vaere tandlage.

DentalDrivers opbygning gor det enkelt at
tilpasse dokumentationen til nye eller endrede
KTAV.
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Det giver "Ro i maven" hos VAI klinikejerne og
de ovrige ansatte, da klinikken endvidere kan
dokumentere, at der er styr pA hele administra-
tionen.

DentalDriver og Dental Consult har sammen
afholdt flere kurser om persondataforordnin-
gen, hvor klinikkerne har haft mulighed for at f5
indsigt i:

I De grundleggende regler i persondata-
forordningen

I Nye vejledninger udarbejdet af
Justitsministeriet og Datatilsynet

I Persondataforordningen specielt pi
tandklinikker, med fokus pA patienterne
og medarbejdere

I Samt mulighed for sporgsmil og droftelser
om status pA lT-sikkerhed og dokumen-
tationsprocesserne.

Disse erfaringer kombineret med den lsbende
tilpasning af lovgivningen og praksis soges ogs6
lsbende inddraget i DentalDriver.

- Det er b6de let og tidsbesparende at rette
og tilpasse tekster. Ved skift af medarbejdere
eller roller skal rettelsen kun ske et sted og ikke
i f.eks. fem manuelle hAndboger eller p5 sm6
gule posters, der haenger alle vegne", siger Ken
Ku rste i n.

DentalDriver og Dental Consult ApS (forhand-
ler) er klar til at uddybe og fortelle mere enten
telefonisk eller alternativt pA individuelle gratis
boblemoder p5 tandklinikken.

Hvis du eller klinikken ikke fik set programmet
pA DentalFestivalen eller p3 Scandefa, kan der
ses en indledende presentation pii forsiden af
pto.dk og klik p6 boksen DentalDriver video.

Hvorfor skal 1900 tandklinikker opfinde den
samme dybe tallerken, hver gang der tilfojes nyt
eller, laves tilretninger af eksisterende lovgiv-
ning?
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