
Af hensyn til patientsikkerheden kommer der flere og flere 
krav til dokumentationen hos tandlægeklinikker. Dette  
betyder, at klinikkerne bruger mere tid på registrering og  
procesbeskrivelser – tid, som kunne være brugt på kerne-
kompetencen: At være tandlæger.

Men med det nye procesværktøj, DentalDriver, som er  
specielt udviklet til tandlægeklinikker, kan du nu frigøre 
meget mere tid i din praksis til at koncentrere dig mere om 
kunderne og mindre om procesdokumentation. 

Alle regelsæt og processkabeloner er samlet i ét system
Med DentalDriver effektiviserer du dokumentations- 
arbejdet, fordi værktøjet rummer alle de opdaterede  
skabeloner, formularer og regelsæt, der er relevante for  
procesdokumentation i tandlægeklinikker – f.eks. NIR fra 
Statens Seruminstitut. Du har det hele lige ved hånden i ét 
samlet system, så du ikke skal bruge tid på at skifte mellem 
forskellige systemer eller på at lave procesbeskrivelser helt 
fra bunden. 

Få meget mere  
tid til at være tandlæge
med et nyt, tidsbesparende procesværktøj

Sådan 
gør DentalDriver en positiv og 
effektiv forskel i din hverdag:

1. Alle de processer, der er relevante for 
tandlægeklinikker, er beskrevet på 
forhånd. Du skal blot justere dem, 
så de passer til din klinik. Det gør de 
stigende krav til procesdokumen-
tation nemmere og hurtigere at 
opfylde.

2. Alle krav om specifikke formule- 
ringer og brug af særlige typer af 
data er defineret på forhånd. Det 
gør dokumentationsprocessen  
hurtig og minimerer risikoen for  
fejl og dobbeltarbejde.

3. DentalDriver tilbyder prædefine-
rede skabeloner for alle relevante 
dokumentationsprocesser, udviklet 
og tilpasset på baggrund af faktiske 
erfaringer fra tandlægebranchen.

 Det er din garanti for de mest 
effektive og mest opdaterede 
værktøjer, der er på området.

4. Alle data kan tilgås i ét system, og 
alle ansatte ved, hvor dokumen- 
tationen er. Samtidig er du sikret, at 
dokumentationen er konsistent og 
opdateret.

5. Rapporter kan tilgås digitalt og kan 
printes. Det giver dig fleksible  
rapporterings- og delingsmulig- 
heder alt afhængig af situationen.

Kom hurtigt i gang
• DentalDriver leveres med indhold i form af udstyrsoversig-

ter, beskrevne processer, roller og eksterne krav. Derfor kan 
systemet tages i brug kort tid efter, at det er implementeret 
og justeret til den enkelte klinik. 

• Du kan få hjælp til det hele hos et af de konsulenthuse, der 
er certificeret i implementering af DentalDriver. 

• Har du lyst til at se en demonstration af DentalDriver, eller vil 
du blot høre mere? Så kontakt os for et uforpligtende møde.

Nu kan du bruge mere tid på patienterne - og markant mindre tid på at opfylde de mange 
krav om procesdokumentation. DentalDriver er et nyt procesværktøj, specifikt udviklet til 
tandlæger, og som rummer alle de skabeloner, formularer og værktøjer, du skal bruge.  
Det sparer klinikken for både tid og penge og frigør ressourcer til kernekompetencerne.
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