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Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre:

Lage en plan i et 10 – 15-årig perspektiv for klinikkstrukturen 
i fylket for å møte dagens og framtidens utfordringer



Bakgrunn for oppdraget

En av våre største utfordringer i dag er å bemanne og 
beholde personell slik at vi kan opprettholde eksisterende 
tilbud og være i stand til å møte nye lovpålagte krav og 
oppgaver



Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 
3. juni 1983.  Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter følgende krav:

• Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder 
spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder 
seg midlertidig i fylket

• Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig 
forebygging og behandling

• Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til følgende 
grupper:

– a) barn og unge 0-18 år
– b) psykisk utviklingshemmede
– c) eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie
– d) ungdom 19 og 20 år
– e) andre grupper etter vedtak i fylkestinget



Ny lov om tannhelsetjenesten
• Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007) Framtidas 

tannhelsetjenester
– Legger føringer for å ta et større ansvar for utjevning av sosial 

ulikhet i helse
– Likeverdighet i tilbud
– Tilgjengelighet
– Flere grupper med tannhelseproblemer skal få tilbud

• Samhandlingsreformen

• Ny lov om tannhelsetjenester til høring i 2013...?
– Skal samordnes med Lov om folkehelsearbeid og Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.



Visjon for tannhelsetjenesten i Buskerud:
EGNE TENNER HELE LIVET



Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Fylkestinget

Styret for tannhelsetjenesten

Fylkestannlegen

Overtannpleier 5 overtannleger Tannlegespesialist

Avdeling for helse-
fremmende og 

forbyggende arbeid
5 tannhelsedistrikter

Kjeveortopedisk
klinikk



Dagens situasjon

• 39 offentlige tannklinikker i Buskerud
• Totalt 180 ansatte
• Fordelt på 21 kommuner
• Befolkningsgrunnlag ca. 265 000
• Stort geografisk område
• 3 større byer 
• Utgjør eneste tannhelsetjenestetilbud i Numedal





Forpliktende samarbeid

• Helse- og omsorgstjenesten
– Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
– Institusjoner
– Hjemmesykepleie
– Psykisk utviklingshemmede
– Barneverntjenesten
– Psykiatri
– Rus

• Kommuneledelse
• Fengselshelsetjenesten
• Flyktningetjeneste (herunder private aktører med avtale med NAV)
• Asylmottak
• Sykehus
• Krisesentre



Andre samarbeidspartnere

• Barnehager
• Skoler, grunn-, videregående-, og høgskoler
• SFO
• Frisklivssentraler
• Privatpraktiserende tannleger
• Apotek
• BRIS – incestsenter
• Vannverk
• Diverse foreninger, som pensjonistforeninger, diabetes og 

lignende



Tannhelsetall for Buskerud på 3 åringer og 
indikatorkull for 2011

Alder Kariesfrie 0-4 5-15 >15

3 åringer 95 % 98,5 % (2643) 1,5 % (39) 0 %    (1)

5 åringer 83 % 95 % (2399) 5 % (126) 0,1 % (3)

12 åringer 60 % 97 % (2434) 3 % (81) 0 %    (0)

18 åringer 20 % 66,5 % (1556) 32 % (747) 1,5 % (36)



Utvikling av tann- og munnstell på sykehjem tann- og 
munnstellÅr Antall

kartlagt
BSI Bra

2-4

Ikke 
bra

5-6  

Dårlig

7-8

Egne 
tenner

Egne + 
protese

Bare
protese

Tann-
løs

1998 1855 4,7 826
48 %

687
40 %

213
12 %

658
37 %

328
18 %

727
41 %

78
4 %

2001 1734 4,2 1035
65 %

504
32 %

44
3 %

685
41 %

323
20 %

574
35 %

73
4 %

2009 1405
81 %

3,8 967
70 %

366
26 %

52
4 %

748
53 %

245
18 %

359
25 %

61
4 %

2012 1315
81 %

3,7 904
70 %

356
27 %

34
3 %

770
59 %

208
16 %

281
21 %

56
4 %



Store og små klinikker

Tilgjengelighet / trygghet
Fordeler store enheter:

– Åpent hver dag, og muligheter 
for fleksible åpningstider 

– Vil kunne tilby akuttbehandling 
uavhengig om fast behandler er 
til stede eller ikke

– Pasienter som ønsker å bytte 
behandler trenger ikke å bytte 
klinikk

– Bedre sikkerhet for pasienter og 
behandlere

Fordeler små enheter:

– Noen pasienter opplever at kort 
avstand til små klinikker i 
nærmiljøet føles tryggere enn 
store klinikker

– Tilbud i nærmiljøet



Fleksibilitet
Store enheter:
– Mer fleksibel drift
– Mer optimal fordeling av 

arbeidsoppgaver mellom de ulike 
yrkesgruppene

– Enklere omdisponering av 
personell ved sykdom

– Enklere dimensjonering av antall 
ansatte i forhold til og styrking av 
rekrutteringsgrunnlaget

– Medarbeidere unngår i større grad 
å måtte arbeide på flere klinikker

Små enheter:
– Mer oversiktlig og stor 

lokalkunnskap
– Lavere terskel for å ta kontakt, når 

man kjenner personene som 
arbeider ved klinikken



Bemanning

Store enheter:

– Utdanning av 
tannhelsepersonell legger 
stadig mer vekt på praksis ute i 
ordinær virksomhet. 
Praksisplasser krever at 
tannhelsetjenesten har 
disponibel arbeidsplass for 
studenter og veiledere

– Nyutdannede yrkesutøvere har 
behov for praksisveiledning de 
første årene i klinisk tjeneste

Små enheter:

– Forutsatt stabilitet, er det ved 
små tannklinikker større 
mulighet for å få behandling av 
samme behandler år etter år



Behandling / fagmiljø

Store enheter:

– Større bredde i ansattes 
kompetanse 

– Den teknologiske utviklingen 
fører til nye muligheter for 
diagnostikk og behandling

– Enklere med kalibrering av 
diagnose- og behandlingsnivå

– Spisskompetanse innenfor 
ulike grener av faget, kan gi 
redusert behov for henvisning 
til eksterne spesialisttjenester

– Samarbeid med 
kompetansesentre

– Mulighet for praksisnær
forskning

Små enheter:

– Med hensyn til 
erfaringsbygging for den 
enkelte kan det være 
fordelaktig å jobbe ved en liten 
klinikk hvor tannlegen må 
utføre alle typer behandling



Arbeidsmiljø
Store enheter:

– Samarbeid om pasientkasus 
(sparer pasienttid) 

– Enklere samhandling mht. 
utadrettet arbeid 
(f.eks.barnevern)

– Mulighet for interne fagmøter
– Unge mennesker ønsker å 

jobbe i et fagmiljø
– Lettere å sette sammen/endre 

team
– Internkontroll og kvalitetssikring

Små enheter:

– Enkelte medarbeidere kan 
oppleve mer tilhørighet til en 
liten arbeidsplass enn til en stor



Ressursbruk
Store enheter:

– Reduserte vedlikeholdsutgifter, 
som renhold, service og 
reparasjoner

– Ressurseffektivitet – kostbart 
utstyr brukes oftere

– Ev. samlokalisering/samhandling 
med annet helsepersonell, f.eks. 
lokalmedisinske senter

– Samordnede innkjøp/mulighet 
for stordriftsfordeler

Små enheter:

– Lokalleie kan være lavere 
utenfor tettsteder



Transport

Store enheter:

– Undersøkelser viser at flertallet 
bruker egen bil

– Reisetid for ansatte
– Reiseutgifter, i henhold til lov 

om tannhelsetjenesten § 5-1, 
dekkes reise etter gjeldende 
regler av fylkeskommunen

Små enheter:

– For noen vil det være kortere 
reisevei

– Off. kommunikasjon ikke like 
tilgjengelig i alle deler av fylket



Relevans for Midt-Buskerud?

• Forslag om samlokalisering av Sigdal, Åmot og Vikersund 
tannklinikk til ny klinikk i Åmot

• Opprettholde Krødsherad tannklinikk som nå
– tannlege 1 dag/ uke
– tannpleier 1 dag/uke
– tannhelsetilbud kun til prioriterte pasienter; 

ikke kapasitet til voksne, betalende pasienter



Pasienter under tilsyn i 2011

Kommuner Gruppe a Gruppe b Gruppe c 1 Gruppe c 2 Gruppe d Voksne

Sigdal 670 11 40 115* 91 426**

Modum 2352 58 99 199* 319 382**

Krødsherad 313 9 26 49* 36 0

*Totalt antall i gruppen
** Undersøkt og behandlet i 2011



Oppsummering
• Pasientenes rettigheter og tilbud vil alltid være hovedfokus, samtidig som de 

ansattes arbeidsmiljø skal ivaretas. Planlegging og forutsigbarhet blir stadig 
viktigere for alle berørte

• Kalibrering og fagutvikling bidrar til kvalitetssikring, god pasientsikkerhet og 
større likeverdighet i tilbudet

• Omlegging til større klinikker gir bredere og mer robuste fagmiljøer som gjør 
driften mer effektiv, letter rekrutteringen og gjør tjenesten mindre sårbar for 
vakante stillinger

• Mye av tannhelsetjenestens aktivitet foregår utenfor tannklinikken i samarbeid 
og samhandling med ulike etater i kommunen, noe som videreføres 
uavhengig av lokalisering av tannklinikken

• Trekk ved utviklingen og forhold i samfunnet generelt fører til en dreining mot 
større enheter. Geografiske og demografiske forhold bidrar til ulike 
utfordringer i lokalsamfunnene i fylket




