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Forord 
Klinikkstruktur er viktig for kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdighet i tilbudet til pasientene. Å 
rekruttere til  tjenesten og beholde personell slik at vi kan opprettholde et tilbud på eksisterende 
nivå og samtidig løse de nye oppgavene vi står overfor, er en av tannhelsetjenestens 
hovedutfordringer. Det som er bra nok i dag, er ikke nødvendigvis bra nok i morgen. 
 
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF legger fram et forslag til ny klinikkstrukturplan for perioden 
2013 – 2023. 
  

Drammen, 16.05.2013 
  

Berit Binde 
Fylkestannlege 
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1. Bakgrunn for planarbeidet 

Fylkestannlegen har fått i oppdrag fra Styre for Tannhelseforetaket å lage en plan i et 10-årig 
perspektiv for klinikkstrukturen i fylket for å møte dagens og framtidens utfordringer. 
En av våre største utfordringer pr. i dag er å bemanne klinikker og beholde personell slik at vi kan 
opprettholde et tilbud på eksisterende nivå, og samtidig løse  nye oppgaver vi står overfor.  
 
Det legges opp til dialog med ansatte, brukergrupper, kommuner, regionråd og andre 
samarbeidspartnere i forbindelse med utarbeiding av endelig plan. 
 
Tannhelsetjenesten er styrt av Lov om tannhelsetjenesten fra 1984 hvor det i § 1-1 heter: 
«Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad 
er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket».  
Fylkeskommunen har ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten som utgjør ca. 1/3 av den 
totale tannhelsetjenesten i landet, og den offentlige tannhelsetjenesten omfatter 
tannhelsetjeneste som utføres på de gruppene som er nevnt i § 1-3, enten av fylkeskommunens 
ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen etter § 
4-1. 
 
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF’s overordnede mål er å oppfylle lovens krav samtidig som 
tjenesten skal ha stor grad av forutsigbarhet.  Tannhelsetjenestetilbudet skal være av høy kvalitet 
og gis til dem som trenger det mest (prioriterte grupper). Det skal være rettferdighet og 
likeverdighet i tilbudet. Tannhelsetjenesten er lovpålagt å drive oppsøkende virksomhet. 
 
Da loven ble vedtatt i 1983 var karies en folkesykdom. I dag er tannhelsebildet annerledes med de 
beste tannhelseresultatene for indikatorkullene 5-, 12- og 18-åringene noensinne. Nye 
utfordringer er kommet til, som bl.a. utjevning av sosial ulikhet i tannhelse og flere prioriterte 
grupper. Med ny lov om tannhelsetjenesten, som forventes i løpet av 2013, forventes det også at 
fylkeskommunen får ansvar for nye/ flere oppgaver. Med nytt lovverk fra januar 2012 
(samhandlingsreformen, lov om folkehelse og helse- og omsorgsloven) stilles nye krav til 
samhandling og samarbeid også for tannhelsetjenesten. Bl.a. er tannhelsetjenesten en sentral 
aktør i folkehelsearbeidet i fylkeskommunen og kommunene. 
 

 Status 1.1
Den demografiske utviklingen i de ulike kommunene i tidsperspektivet fram mot 2027 er et viktig 
utgangspunkt for behovsanalyser og videre planlegging ( se Demografiske prognoser s. 9).  
 
Tradisjonelt har tannhelsetjenesten hatt minst en klinikk i hver kommune siden oppbyggingen av 
tjenesten for 50 år siden. Tidligere var klinikkene lokalisert i skolene på grunn av kariessituasjonen 
hos barn og unge, og tjenesten var tilpasset alderen 6-17 år. Dette er nå endret, og skolene har 
hatt behov for arealer til SFO. Tannhelsetjenesten med tilbud til mange ulike pasientgrupper 
utover barn og unge har etablert seg i egne klinikker andre steder med tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Lov om pasient- og brukerrettigheter fra 1999 krever at helsehjelp bare kan 
gis med pasientens samtykke. For barn under 16 år som ikke har egen samtykkekompetanse, må 
behandling avtales på forhånd med foresatte. Det er ikke lenger anledning til å hente elevene i 
klassen. 
Tilgjengelighet, utnyttelse av høyteknologisk utstyr,  krav til arbeidsmiljø, krav til 
studentutplassering og faglig utvikling har ført til behov for større klinikker med flere 



 

Side 5 av 24 

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 
Klinikkstrukturplan 2013 - 2023 

tannhelseteam. Barn, ungdom og foresatte har vent seg til at barn må følges til tannklinikken 
både pga. avstand til klinikken og individuelle innkallinger.  
 
Dagens situasjon i Buskerud er at den offentlige tannhelsetjenesten drifter 39 klinikker. Vi har 188 
ansatte, og kjøper også tjenester av private tannleger eller tannleger med egne foretak. Som 
eksempel kan nevnes at i Numedal, er det kun offentlig tannhelsetjeneste  som driver 
tannlegevirksomhet med tre klinikker på strekningen Kongsberg - Rødberg. Dette er et tilbud til 
hele befolkningen, både de prioriterte gruppene og voksne, betalende pasienter. Det er et viktig 
prinsipp hos oss at våre klinikker har et tannhelsetjenestetilbud til alle kategorier pasienter. Det er 
nødvendig for å rekruttere personell samt å opprettholde og utvikle kompetansen innen alle 
fagområder.  
 
Nåværende klinikkstruktur er ulik fra bygd til by, med til dels store forskjeller historisk og 
kulturelt. I byene har vi større klinikker med fire til ti behandlingsrom, tre til seks tannhelseteam 
(tannlege og sekretær), en til tre tannpleiere og med plass og kapasitet til å ha 
studentutplasseringer. I mindre kommuner er ofte tannklinikkene det vi kaller “solopraksiser" / 
enmannsklinikker, dvs. ett team, tannpleier på deltid og liten mulighet for fleksible ordninger. 
Enkelte steder er drift ved klinikken knyttet til en tannlege som har jobbet der i mange år. 
Klinikken planlegges nedlagt når tannlegen pensjoneres fordi standarden på lokaler, utstyr o.l. 
ikke er optimal, og det vil være vanskelig  å rekruttere nytt personale til klinikken. Slike 
enmannsklinikker er ofte ambulerings-klinikker, dvs. at teamet jobber der kun noen dager pr. uke, 
mens de har hovedarbeidsplass ved en annen klinikk. Begrenset åpningstid gjør tilbudet ekstra 
sårbart ved sykdom, vakanser, kurs o.l., og tilbudet til befolkningen blir ikke godt nok. 
 

 Utfordringsbildet 1.2
Utfordringsbildet tannhelsetjenesten står overfor er sammensatt. Blant de eldre pasientene vi har 
et lovpålagt ansvar for, lever stadig flere lengre, og eldre i institusjoner har  mer svekket 
helsetilstand enn tidligere samtidig som de beholder flere egne tenner. Tannhelsetjenesten har en 
økende gruppe pasienter med rus- og psykiatriproblematikk. I tillegg forventes det utvidede 
ansvarsområder i forbindelse med ny lov om tannhelsetjenesten,  bl.a. praksisnære forsknings-
prosjekter.  
 
Tannhelsesituasjonen generelt blant barn og unge er imidlertid svært god, og resultatene for 2012 
viser at 82 % av 5-åringene i Buskerud er kariesfrie, 55 % av 12-åringene og 20 % av 18-åringene. 
Dette er tall som på landsbasis ligger i toppen, men analyse av statistikken viser også at ca. 5-10  
% av barne- og ungdomsgruppene har store tannhelseutfordringer. For oss er det viktig å finne 
disse pasientene og sette inn riktige tiltak spesielt mot denne gruppen. Alle pasienter blir vurdert 
individuelt  med hensyn til oppfølging og innkallingsintervaller. Innkallingsintervaller for 
gjennomsnittspasienten i gruppen barn og unge har økt fra 12 til 20 måneder. Dette vil si at 
gjennomsnittspasienten kun besøker tannklinikken ca. en gang  hvert annet år. 
 
Nyutdannet helsepersonell er vant til å jobbe i grupper fra de gikk i barnehagen. De ønsker faglig 
støtte og veiledning, og vil helst løse oppgaver i fellesskap. Det har blitt stor kvinnedominans på 
tannlegestudiet (nærmere 80 %); noe som vil føre til perioder med permisjoner for mange av 
kvinnene når de kommer ut i arbeidslivet. I tråd med samfunnsutviklingen er nyutdannet 
tannhelsepersonell opptatt av personlig utvikling, og ønsker gjerne nærhet til byer og større 
sentra.  
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Tilgangen på kvalifiserte tannleger som vil jobbe offentlig på små steder er sterkt redusert, selv 
om vi etter konjunkturnedgangen i 2009 ser en tendens til økt søknad til ledige stillinger i sentrale 
strøk. Kravet til høyteknologisk utstyr er økende, og teknologien har blitt så avansert at 
tannlegeutstyret ikke bør stå ubrukt over tid.  
 
Tannhelsefaget er i stadig utvikling, og tilbudet til etter- og videreutdanning er stort. Den ønskede 
arbeidsformen er gått fra solopraksis til gruppepraksis, noe som er gjeldende både i privat og 
offentlig praksis. Klinikker av en viss størrelse viser seg å være attraktive arbeidsplasser.  
 
Erfaringer fra Buskerud og andre fylker, er at klinikker med fire til ti behandlingsrom er en god 
størrelse. Dette gir ekstra rom for utplassering av studenter både fra tannlege- og 
tannpleierstudiene. I tillegg har vi en partnerskapsavtale om utplassering av 
tannhelsesekretærelever fra videregående skole, som også virker rekrutterende til den offentlige 
tannhelsetjenesten. Erfaring viser at en god fordeling mellom tannpleier og tannlege, bør være 
1:3. Dette gir god ressursutnyttelse og fordeling av arbeidsoppgaver i tråd med BEON-prinsippet 
(beste effektive omsorgsnivå).  
 
Krav til kvalitet, internkontroll og merkantile oppgaver krever miljø av en viss størrelse for å kunne 
fordele og utføre oppgavene på en god måte. Kalibrering og kvalitetssikring av tjenesten er en 
nødvendig kontinuerlig prosess som fordrer arbeidsmiljø av en viss størrelse. Vi har et økende 
antall utenlandske søkere til tannhelsepersonellstillinger, samt norske tannleger med utdanning 
fra utenlandske læresteder. Dette stiller krav til kontinuerlig fokus på kalibrering. 
  
Sentralisering av klinikker innbefatter en større utnyttelsesgrad av ressursene gjennom sambruk, 
mulighet for fleksibel åpningstid og mindre sårbarhet ved sykdom og permisjoner. Mulighet til 
stordriftsfordeler øker med større enheter. Tannhelsetjenesten i Buskerud ønsker å komme i 
dialog med kommunene om mulig samlokalisering med lokalmedisinske sentra. 
 
Større klinikker vil bidra til økt utnyttelse av potensialet som ligger i Tannhelsetjenestens 
Kompetansesenter Sør (TKS) i Arendal, som vi er medeier i sammen med de fire sørligste fylkene. 
Gjennom investering i teknologi som muliggjør videokonferanser, desentralisert utdanning, 
opplæring og rådgivning vil Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF kunne få mer igjen for sitt 
engasjement og investering i TKS. 

2. Mål- og strategier for Tannhelsetjenesten i 

Buskerud FKF 

I tannhelsetjenestens fireårige handlingsprogram framstår målene for virksomheten som tydelige 
og etterprøvbare. Her presenteres målene i relasjon til dagens utfordringsbilde. 
  
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har visjonen: Egne tenner hele livet  
 
Overordnet mål:  Buskeruds befolkning skal ha en slik tannhelse at i gjennomsnitt minst 20 

tenner beholdes livet ut. 
 
I følge lov om tannhelsetjenesten skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, herunder 
spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 
fylket. Lov om tannhelsetjenesten er en rettighetslov, og gir klare føringer for hvem som skal ha 
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tilbud. Utfordringen for tannhelsetjenesten er at tilbudet når fram til den enkelte, og at flest mulig 
takker ja til tilbudet. 
 
Mål  1:  
Gi tannhelsetilbud til prioriterte grupper 
Et godt tannhelsetjenestetilbud avhenger av tidsmessig utstyr og kvalifisert personell i 
overkommelig avstand for brukerne. 
 
Utfordring: 

• Tilgangen på kvalifisert tannhelsepersonell som vil jobbe på små offentlige klinikker er 
redusert 

• Unge tannleger og tannpleiere ønsker større faglige fellesskap for støtte, veiledning og 
faglig utvikling 

• Ønsket arbeidsform har gått fra enmannsklinikker til gruppepraksis også privat 
• Forholdet tannpleier - tannlege børe være 1:3 for god fordeling av arbeidsoppgaver 
• Færre pasienter har behov for hyppige besøk 

 
Mål 2:  
Utvikle et hensiktsmessig og moderne klinikktilbud  
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal levere tjenester av høy kvalitet. 
 
Utfordring: 

• Krav til høyteknologisk utstyr er stadig økende 
• Behovet for mange små tannklinikker i nærhet av skole og sykehjem er ikke lenger til stede  
• Det er god erfaring med klinikker med fire til ti behandlingsrom  
• Ønskelig med ekstra rom for utplassering av studenter fra tannlege- og 

tannpleierutdanningene 
• Små klinikker er sårbare ved sykdom og permisjoner 
• Vakanser av ulik årsak kan være et problem 
• Større tannklinikker muliggjør smidig sambruk og høy utnyttelsesgrad 
• Forbruksmateriell med kort holdbarhet forbrukes i tide 
• Mulighet for stordriftsfordeler 
• Samhandling, samarbeid og samlokalisering med annen helsetjeneste 

 
Mål 3:  
Videreutvikle systemer for sikring av kvalitet 
Tannhelsetjenestens ressurser skal fordeles til beste for Buskeruds befolkning. Dette krever en 
god og enhetlig ledelse med forankring i Buskerud fylkeskommunes verdier.  
Kvaliteten på tjenesten holder et høyt nivå, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsutvikling og 
HMS-arbeid. 
 
Utfordring: 

• Kalibrering og kvalitetssikring av tjenesten er en nødvendig og kontinuerlig prosess som 
fordrer arbeidsmiljø av en viss størrelse 

• Tannhelsefaget er i stadig utvikling, og tilbudet til etter- og videreutdanning er stort 
• Tannhelsetjenesten skal opprettholde og videreutvikle samarbeidsrutiner i kommunene 

selv om det ikke er tannklinikk i kommunen 
• Praksisnær forskning for utvikling av tjenesten  
• Brukerperspektivet skal styrkes i kvalitetsarbeidet 
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Mål 4:  
Videreutvikle en god og effektiv organisasjon som synliggjør fylkeskommunen   som 
tjenesteytende organ 
Tannhelsetjenesten skal arbeide for å styrke det generelle folkehelsearbeidet 
 
Utfordring: 

• Tannhelsetjenesten ønsker å være en naturlig samarbeidspartner både innad i 
fylkeskommunen og på eksterne arenaer. 
 

Mål 5:  
Tannhelsetjenesten skal være en pådriver og medspiller i folkehelsearbeidet for å redusere 
ulikhet i helse og tannhelse 
 
Utfordring: 

• Da lov om tannhelsetjenesten ble vedtatt i 1983, var karies en folkesykdom, 
tannhelsebildet ser helt annerledes ut i dag 

• Nye utfordringer er bl.a. utjevning av sosial ulikhet i tannhelse 
• Nye, utvidede oppgaver forventes med ny tannhelselov i 2013 
• Nye krav til samhandling og samarbeid etter nytt lovverk fra 2012 som Lov om folkehelse, 

Samhandlingsreformen og ny Helse- og omsorgslov 
• Tannhelsetjenesten skal samhandle med andre aktører for å gi en helhetlig og forsvarlig 

behandling av pasientene 

3. Samarbeid  

Overordnet mål for tannhelsetjenesten  er å sette befolkningen i stand til å bevare egne tenner 
hele livet. Lov om tannhelsetjenesten (1983) sier i sin formålsparagraf,  § 1-2:  
Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for 
nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den 
enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen.   
 
I St.meld. nr. 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning (2006-2007) legges det vekt på 
viktigheten av samarbeid mellom sektorene for å oppnå resultater i folkehelsearbeidet: 
De faktorer som gir god helse er også som regel gunstige for tannhelsen. Å legge til rette for god 
tannhelse i befolkningen forutsetter samhandling mellom fylkeskommunen og andre 
samfunnssektorer. Beslutninger som innvirker på tannhelse tas ofte utenfor helsesektorens eller 
tannhelsetjenestens primære ansvarsområde. Derfor er det avgjørende med samarbeid og felles 
innsats i folkehelsearbeidet. 
 
God tannhelse skapes ikke av tannhelsetjenesten alene. Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 
er avgjørende for å oppnå resultater. I en årrekke har dette på flere områder vært ivaretatt 
gjennom forpliktende samarbeidsrutiner mellom kommunene og den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten (se Samarbeid i kommunene s. 17). 
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4. Demografisk prognoser for Buskerud 

Befolkningsveksten i fylket har vært høy de siste årene, og for de ti siste årene med statistikk 
(2002 – 2013) økt med nærmere 28 000 innbyggere. Særlig de fire siste årene av denne perioden 
har befolkningsveksten vært høy og skyldes i stor grad netto innvandring fra utlandet, spesielt fra 
Øst-Europa. For prognoseperioden 2012 – 2030 forventes det en fortsatt høy vekst i 
befolkningstallene.  

 Om det såkalte MMMM-alternativet 4.1
 
Prognosene i dette notatet er basert på Statistisk sentralbyrå sine MMMM-prognoser, og tilsvarer 
middelalternativet for samtlige komponenter som inngår i prognoseforutsetningene. Nærmere 
bestemt betyr dette middels fruktbarhet, levealdrer, innenlands flytting og innvandring fra 
utlandet. Prognosene viser at Buskerud vil passere 300 000 innbyggere i 2020 og ha om lag       
334 000 innbyggere i 2030. Fylket har siden 2005 hatt en positiv innenlands netto flyttestrøm, noe 
som er rimelig å anta henger sammen med attraktiviteten på boligmarkedet i fylket og den 
geografiske nærheten til arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet. I prognosene er det lagt til grunn 
en forutsetning om at nettoflytting til fylket avtar over perioden, i størrelsesorden 3 500 i 2012 til 
om lag 2 200 personer i 2030. 
 
MMMM-alternativet er ikke "mer riktig" enn andre alternative befolkningsprognoser fra SSB, men 
er det mest brukte alternativet Befolkningsprognoser er estimater på framtiden, gitt en struktur 
fra nåtiden. Hvorvidt strukturen og antagelsene bak prognosene slår til er avhengig av mange 
faktorer. Et annet viktig moment er at prognosene blir mer usikre jo lenger ut i prognoseperioden 
man beveger seg. MMMM-alternativet er det mest brukte prognosealternativet blant de ulike 
brukerne av befolkningsprognoser fra SSB.  
 
For mer om MMMM-alternativet til Statistisk sentralbyrå, se http://www.ssb.no/folkfram/ eller 
ytterligere dokumentasjon under "Om fylkesprognoser.no" på www.fylkesprognoser.no 
 

 Befolkningsprognoser for fylket 4.2
 
Eldrebølgen forventes å få sterk effekt fra om lag 2020, da store kull fra etterkrigsperioden når 
pensjonsalder. I følge MMMM-alternativet til SSB vil aldersgruppen 67 år og oppover øke fra   
34 554 innbyggere i 2013 til om lag 58 000 2032. Hvor stor andel av disse som berører 
tannhelsetjenesten er ikke enkelt å forutsi, men at antallet blir betydelig høyere enn dagens nivå 
er rimelig sikkert. Et annet viktig moment er at forventet levealdrer vil gå opp i årene som 
kommer. På sett og vis vil denne aldersgruppen derfor "bidra" til økt etterspørsel av 
tannhelsetjenester av to årsaker; de blir flere og kommer mest sannsynlig til å leve lenger en 
dagens pensjonister gjør.  
 
 

http://www.fylkesprognoser.no/
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Figur 1: Befolkningsprognoser for Buskerud, 2013 – 2032

 
Kilde: SSB (MMMM-alternativet) 
 
 
I aldersgruppen 0 – 18 år vil økningen ikke være like stor som for den eldste aldersgruppen. I 2013 
er det drøyt 62 000 innbyggere i fylket i denne aldersgruppen, og i følge prognosene til SSB vil 
denne gruppen øke til 68 000 innbyggere i 2020 og videre til vel 75 000 i 2030.  
 
Utviklingen blant både den eldste og yngste aldersgruppen påvirker tannhelsetjenesten i fylket. 
Den eldste aldersgruppen vil i mange tilfeller kreve mer oppfølging og ressursinnsats enn i den 
yngste. Dette stiller høyere krav til faglig felleskap, faglig utvikling og tilgang på det siste innen 
utstyr. I den yngste aldersgruppen blir tannhelsen bedre og bedre om man ser på populasjonen 
under ett (her finnes selvsagt utsatte grupper). Tall for Buskerud viser at fylket ligger i tetsjiktet 
blant landets fylker hva gjelder barns tannhelse. 
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5. Befolkningsprognoser for aldersgruppen 0 til 18 år  

I tabellen under framgår endringen i antall innbyggere mellom 0 og 18 år for perioden fram til 
2032. Den største veksten fra 2013 til 2022 (målt ved endring i antall innbyggere) finner man i de 
nedre delene av fylket. Kommunene i den nedre delen av fylket, som for eksempel Drammen eller 
Ringerike, vil de neste årene få en formidabel vekst i denne aldersgruppen. Fylket totalt vil få en 
økning på nærmere 13 000 innbyggere i denne aldersgruppen fram mot 2032. 
 
Tabell 1: Antall innbyggere i aldersgruppen 0 – 18 år 

 Antall innbyggere 

i alderen 0 - 18 år 

Endring i antall, sett i 

forhold til 2013 

  2013 2022 2032 2022 2032 

Lier 6 199 6 671 7 175 472 976 

Røyken 5 246 5 490 5 983 244 737 

Hurum 2 169 1 890 1 956 -279 -213 

Totalt for Lier, Røyken 

og Hurum 

13 614 14 051 15 114 437 1 500 

Drammen 14 705 18 013 20 416 3 308 5 711 

Nedre Eiker 6 002 6 445 7 053 443 1 051 

Totalt for Drammen og 

Nedre Eiker 

20 707 24 458 27 469 3 751 6 762 

Øvre Eiker 4 166 4 811 5 339 645 1 173 

Modum 2 890 3 025 3 105 135 215 

Sigdal 775 767 774 -8 -1 

Kongsberg 5 916 6 564 6 938 648 1 022 

Flesberg 632 681 769 49 137 

Rollag 282 241 270 -41 -12 

Nore og Uvdal 543 506 512 -37 -31 

Totalt for Lågen 15 204 16 595 17 707 1 391 2 503 

Flå 216 225 239 9 23 

Nes (Busk.) 702 719 739 17 37 

Gol 1 044 1 049 1 035 5 -9 

Hemsedal 546 663 774 117 228 

Ål 1 130 1 159 1 168 29 38 

Hol 859 857 825 -2 -34 

Totalt for Hallingdal 4 497 4 672 4 780 175 283 

Ringerike 6 163 6 825 7 184 662 1 021 

Hole 1 531 1 905 2 252 374 721 

Krødsherad 439 498 544 59 105 

Totalt for Ringerike, 

Hole og Krødsherad 

8 133 9 228 9 980 1 095 1 847 

Totalt for Buskerud 19 073 21 844 22 700 6 849 12 895 

Kilde: SSB, bearbeidet av BFK-UTV  
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6. Befolkningsprognoser for aldersgruppen 70+ 

I tabellen under framgår det endringen i antall innbyggere fra 70 år og oppover for perioden fram 
til 2032. Hele fylket vil bli påvirket av eldrebølgen de neste årene, mens økning i antall innbyggere 
over 70 år vil være størst i de nedre delene av fylket. Lier, Røyken og Hurum får den største 
prosentvise veksten sammenlignet med antall innbyggere i denne aldersgruppen i 2013. Fylket 
totalt vil få en økning på nærmere 21 700 innbyggere i denne aldersgruppen fram mot 2032. 
 
Tabell 2: Antall innbyggere i aldersgruppen 70 år og eldre 

 Antall innbyggere 

i alderen 70 år + 

Endring i antall, sett i 

forhold til 2013 

  2013 2022 2032 2022 2032 

Lier 2 295 3 421 4 575 1 126 2 280 

Røyken 1 678 2 627 3 558 949 1 880 

Hurum 1 033 1 577 1 917 544 884 

Totalt for Lier, Røyken 

og Hurum 

5 006 7 625 10 050 2 619 2 762 

Drammen 7 099 9 390 11 664 2 291 4 565 

Nedre Eiker 2 103 3 090 4 112 987 2 009 

Totalt for Drammen og 

Nedre Eiker 

9 202 12 480 15 776 3 278 6 574 

Øvre Eiker 1 890 2 525 3 315 635 1 425 

Modum 1 551 2 142 2 777 591 1 226 

Sigdal 508 622 753 114 245 

Kongsberg 2 765 3 814 4 777 1 049 2 012 

Flesberg 324 437 545 113 221 

Rollag 228 258 320 30 92 

Nore og Uvdal 394 433 519 39 125 

Totalt for Lågen 7 660 10 231 13 006 2 571 5 346 

Flå 179 205 228 26 49 

Nes (Busk.) 501 598 758 97 257 

Gol 623 753 930 130 307 

Hemsedal 221 268 348 47 127 

Ål 650 750 1 005 100 355 

Hol 589 753 960 164 371 

Totalt for Hallingdal 2 763 3 327 4 229 564 1 466 

Ringerike 3 614 4 764 6 032 1 150 2 418 

Hole 666 899 1 232 233 566 

Krødsherad 277 367 492 90 215 

Totalt for Ringerike, 

Hole og Krødsherad 

4 557 6 030 7 756 1 473 3 199 

Totalt for Buskerud 29 188 39 693 50 817 10 505 21 629 

Kilde: SSB, bearbeidet av BFK-UTV  
 



 

Side 13 av 24 

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 
Klinikkstrukturplan 2013 - 2023 

7. Oppsummering per distrikt 

Alle tall i oppsummeringen under er basert på MMMM-alternativet til SSB, og kan gjenfinnes i 
tabellene over. 
 
Lier, Røyken og Hurum: 

 Har opplevd høy befolkningsvekst det siste året, og det forventes fortsatt høy 
befolkningsvekst de neste årene 

 Det  forventes at aldersgruppen 0-18 år vil øke med 437 innbyggere fram mot 2022. De 
kommunefordelte tallene viser en forventet  befolkningsvekst i bare to av tre kommuner 

 For hel distriktet samlet forventes det at  aldersgruppen 70+ får en økning på 2 619 
innbyggere 

 Medium/høy  andel innvandrere 
 
Drammen og Nedre Eiker: 

 Distriktet har opplevd høy befolkningsvekst det siste året, og det forventes fortsatt høy 
befolkningsvekst de neste årene. Aldersgruppen 0-18 år forventes å øke med 3 751 
innbyggere fram mot 2022, mens tilsvarende tall for aldersgruppen 70+ viser en økning på 
3 278 innbyggere 

 Høy andel innvandrere 
 

Lågen: 

 Har i sum hatt befolkningsvekst det siste året, men brutt ned på kommunenivå er bildet 
mer sammensatt (befolkningsvekst i fem av syv kommuner i 2012) 

 For hele distriktet samlet forventes det at aldersgruppen 0-18 år vil øke med 1 391 
innbyggere fram mot 2022. Tre av syv kommuner forventes å få en  nedgang i 
befolkningstallet innenfor denne aldergruppen 

 For hele distriktet samlet forventes det at aldersgruppen 70+ å øke med 2 571 innbyggere 
fram mot 2022 

 Medium andel innvandrere 
 
Hallingdal: 

 Har i sum hatt befolkningsvekst det siste året, men brutt ned på kommunenivå er bildet 
mer sammensatt ( befolkningsvekst i bare to av seks kommuner i 2012) 

 For hele distriktet samlet  forventes det at aldersgruppen 0-18 år øker med 175 
innbyggere fram mot 2022. Fem av seks kommuner forventes å få en økning i 
befolkningstallet innenfor denne aldergruppen 

 For hele distriktet samlet forventes det at aldersgruppen 70+ øker med 564 innbyggere 
fram mot 2022 

 Svært varierende andel innvandrere blant kommunene i Hallingdal 
 
Ringerike, Hole og Krødsherad: 

 Har i sum hatt befolkningsvekst det siste året, og det forventes høy befolkningsvekst de 
neste årene (spesielt i de østlige delene av distriktet) 

 For hele distriktet samlet  forventes aldersgruppen 0-18 år å øke med 1 095 innbyggere 
fram mot 2022, mens tilsvarende tall for aldergruppen 70+ å viser en økning på 1 473 
innbyggere 

• Medium andel innvandrere 
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8. Forslag til løsninger 

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF ønsker å tilby befolkningen forutsigbare og faglig oppdaterte 
tjenester. Det forutsetter at vi kan rekruttere og beholde gode medarbeidere. For å lykkes må vi 
kunne tilby tannklinikker av en viss størrelse. Det er ikke ønskelig å opprettholde enmanns-
klinikker fordi disse er svært sårbare mht. sykdom, vakanser, redusert fagmiljø og sikkerhet for 
pasienter og ansatte. Flere fylkeskommuner vi samarbeider med har allerede kommet langt i 
arbeidet med å sentralisere tannklinikker for å sikre teknisk og faglig kvalitet til brukerne av 
tannhelsetjenesten.  
 
Forslag til handlingsplan i et 10 - 15 års perspektiv er avhengig av politisk og administrativ vilje til å 
endre klinikkstrukturen. Det vil være en fordel hvis samlokalisering med andre helse- eller 
sosialtjenester er mulig for å få et bredere tverrfaglig fellesskap. Kommunene inviteres  til dialog 
med tannhelsetjenesten om muligheter for større faglige fellesskap med tannhelsetjenesten. 
Forslag til framdriftsplan bygger på en totalvurdering av dagens situasjon  og fremtidig behov i et 
kort- og langsiktig perspektiv. Forslaget tar utgangspunkt i demografisk utvikling i kommunene, 
erfaring med personelltilgang samt eksisterende avtaler og eie- og leieforhold.  

9. Framdriftsplan 

Under følger et forslag til prioritert rekkefølge distriktsvis, med tidsplan. 
Dette er en tentativ plan, og progresjon må vurderes fortløpende. Forskyvninger i tidsplanen må 
påregnes. Gjennomføring av planen innarbeides i Tannhelsetjenestens handlingsprogram fram 
mot 2023. 

 Lier, Røyken og Hurum 9.1
 Ny klinikk i Sætre sentrum er under arbeid, og er planlagt ferdig sommeren 2013 

 Lierbyen tannklinikk planlegges lagt ned fordi huset skal selges. Ny klinikk planlegges i 
Lierbyen sentrum innen 2016. Det vil da være aktuelt å legge ned Tranby tannklinikk og 
innlemme denne i ny og større Lierbyen tannklinikk. Planarbeid starter i 2014 

 Slemmestad tannklinikk som eies av fylkeskommunen legges ned. Eiendommen selges. 
Pasientene fordeles til Røyken og Sætre innen 2018 

 Røyken tannklinikk beholdes og utvides med et behandlingsrom innen 2018 

 Drammen og Nedre Eiker 9.2
 Bragernes, Konnerud, Fjell og Strømsø tannklinikker samlokaliseres  i en stor klinikk i 

Drammen for å imøtekomme  demografisk utvikling, krav til studentutplasseringer, 
forskning og utviklingsarbeid. Planarbeidet er tenkt startet  i 2014 med realisering i 2015. 
Lokalene til Strømsø tannklinikk som eies av fylkeskommunen selges 

 Mjøndalen tannklinikk legges ned og samlokaliseres med Krokstadelva tannklinikk for å få 
et større faglig fellesskap og bedre ressursutnyttelse. Krokstadelva tannklinikk utvides 
med tre behandlingsrom før samlokalisering med Mjøndalen i løpet av 2015 

 Lågen 9.3
 Vikersund, Åmot og Sigdal tannklinikker legges ned og samlokaliseres i ny storklinikk på 

Åmot i 2016. Planarbeidet starter 2015 
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 Flesberg tannklinikk legges ned når tannlegen går av med pensjon. Pasientene overføres 
til Kongsberg tannklinikk 

 Veggli tannklinikk legges ned, og pasientene overføres til Rødberg innen 2015 

 Kongsgårdmoen tannklinikk samlokaliseres med Kongsberg når Kongsgårdmoen skole 
bygges om i 2015 

 Ny storklinikk i Kongsberg. Kongsberg, Kongsgårdmoen, Hvittingfoss og Flesberg 
tannklinikker legges ned og samlokaliseres innen 2021 

 Hokksund tannklinikk og Kjeveortopedisk klinikk opprettholdes som i dag 

 Hallingdal 9.4
 Flå tannklinikk legges ned når tannlegen pensjoneres eller utstyret må fornyes. 

Pasientene overføres til Nes og Krødsherad tannklinikk 

 Ny stor klinikk planlegges på Gol. Det  planlegges med at tannklinikkene i Hemsedal og 
Nes  legges ned for å samle ressursene på eksisterende klinikker på Geilo og Ål og ny 
klinikk på Gol innen 2020 

 Ringerike 9.5
 Hallingby tannklinikk legges ned 30.06.13. Pasienter og personell overføres til Hønefoss 

tannklinikk 

 Tyristrand tannklinikk legges ned. Pasientene overføres til Sentrum tannklinikk innen 2016 

 Hole tannklinikk vurderes fortløpende. Biklinikkene i Krødsherad og Nes i Ådal 
opprettholdes foreløpig, men vurderes i løpet av planperioden 

 Sentrum og Hønefoss tannklinikker beholdes som i dag 

 
 



 

Side 16 av 24 

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 
Klinikkstrukturplan 2013 - 2023 

 Oversikt  - forslag til framdriftsplan 9.6
Klinikknavn Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Røyken Beholdes og ut-

vides med et rom 

    plan start      

Slemmestad Selges, over- 

føres til Røyken 

    plan start      

Sætre Ny klinikk start           

Lierbyen Ny klinikk, utvides  plan  start        

Tranby Overføres 

Lierbyen 

 plan  start        

Bragernes Ny klinikk  plan start         

Konnerud Ny klinikk  plan start         

Fjell Ny klinikk  Plan start         

Strømsø Ny klinikk  Plan start         

Mjøndalen Overføres til 

Krokstadelva 

 plan start         

Krokstadelva Beholdes            

Hokksund Beholdes            

Kjeveortoped Beholdes            

Åmot Ny klinikk   plan start        

Vikersund Ny klinikk   plan start        

Sigdal Ny klinikk   plan start        

Kongsberg Ny klinikk        plan start   

Kongsgård-

moen 

Overføres til 

Kongsberg 

 plan start         

Flesberg Overføres 

Kongsberg 

 plan start         

Veggli Overføres 

Rødberg 

 plan start         

Rødberg Beholdes            

Hvittingfoss Ny klinikk Kongs-

berg 

       plan start   

Hemsedal Overføres Gol       plan start    

Flå Overføres 

Krødsherad 

 plan start         

Nes Overføres Gol       plan start    

Gol Ny klinikk, utvides       plan start    

Ål Beholdes            

Geilo Beholdes            

Hønefoss Beholdes            

Sentrum Beholdes            

Hallingby Overføres 

Hønefoss 

start           

Tyristrand Overføres 

Sentrum 

   start        

Hole Vurderes 

fortløpende 

           

Krødsherad Beholdes som 

ambuleringsklin. 

           

Nes i Ådal Beholdes fore-

løpig  
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10. Økonomi 

Formålet  med klinikkstrukturplanen er å gi befolkningen en forutsigbar tjeneste av høy kvalitet. 
For å oppnå dette er det foreslått å samle tjenesten i større enheter der dette er praktisk 
gjennomførbart.  
Gjennomføring av planen vil ha økonomiske  konsekvenser både for tjenesten og brukerne.  
Tannhelsetjenesten vil på driftssiden oppnå bedre ressursutnyttelse av utstyr og personell. 
Leiekostnader og vedlikeholdsutgifter av utstyret vil reduseres, mens investeringsbehovet øker 
når nye tannklinikker skal bygges. 
 
Gjennomføring av planen vil redusere antall tannklinikker fra 35 til 17.  Dette vil gi en besparelse i 
husleiekostnadene. Eventuelt salg av eierandel i Torgeir Vraas pl.6  Drammen, Vik torg i Hole og 
Slemmestad tannklinikk vil frigjøre kapital.  Samtidig vil opprettelse av nye og/eller 
samlokalisering av klinikker medfører investeringskostnader.  
 
Tannhelsetjenesten har tre mulige finansieringsalternativer: 

1. Tidligere var det vanlig at utleier tok opp lån og sto for nødvendige investeringer. 
Lånekostnadene ble tilbakebetalt sammen med husleie over drift. 

2. Etter år 2000 har utleier prosjektert og finansiert nødvendige investeringer. 
Tannhelsetjenesten har tilbakebetalt beløpet i sin helhet etter regnskap med 
investeringsmidler. 

3. Et tredje alternativ er at tannhelsetjenesten prosjekterer nye klinikker og søker 
fylkeskommunen om ekstra bevilgning. 

Nye tannklinikker i Åmot, Drammen og Kongsberg vil kreve investeringer som ligger over 
tannhelsetjenestens tildelte rammer. 
 
Noen av den offentlige tannhelsetjenestens 75.000 brukere vil oppleve at reiseveien blir lenger. 
Erfaring fra andre fylker, hvor sentralisering  er gjennomført, viser at fordelene med bedre 
tilgjengelighet i form av mulighet for utvidet åpningstid og bredere faglig kompetanse samlet på 
ett sted gjør tilbudet bedre. 
 
Forslaget til ny klinikkstruktur vil i et samfunnsøkonomisk  perspektiv gi gevinst gjennom 
ressursutnyttelse og mulighet for lokale tilpasninger til brukernes behov. 
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11. Vedlegg: 

 Antall personer totalt og i gruppene a og d for 2012 11.1
 

 
          

 Kommuner Antall Gr a Gr d 

  innb. 1- 2 år 3-18 år totalt 19-20 år  

            

0626 Lier 24080 565 5259 5824 623 

0627 Røyken 19538 487 4488 4975 523 

0628 Hurum 9161 184 1891 2075 203 

Lier, Røyken og Hurum 52779 1236 11638 12874 1349 

            

0602 Drammen 64528 1620 12147 13767 1541 

0625 Nedre Eiker 23204 581 4987 5568 624 

Drammen og Nedre 
Eiker 87732 2201 17134 19335 2165 

            

0624 Øvre Eiker 17379 407 3526 3933 413 

0623 Modum 13095 280 2396 2676 282 

0621Sigdal 3524 60 682 742 89 

0604 Kongsberg 25463 646 4872 5518 616 

0631 Flesberg 2633 58 534 592 63 

0632 Rollag 1391 16 267 283 28 

0633 Nore og Uvdal 2529 47 484 531 80 

Lågen 66014 1514 12761 14275 1571 

            

0615 Flå 1028 15 188 203 21 

0616 Nes 3449 47 647 694 92 

0617 Gol 4585 102 900 1002 92 

0618 Hemsedal 2223 63 456 519 43 

0619 Ål 4731 109 977 1086 126 

0620 Hol 4469 69 804 873 144 

Hallingdal 20485 405 3972 4377 518 

            

0605 Ringerike 29218 674 5261 5935 807 

0612 Hole 6328 153 1277 1430 155 

0622 Krødsherad 2186 45 355 400 58 

Ringerike 37732 872 6893 7765 1020 

            

            

FYLKET TOTALT 264742 6228 52398 58626 6623 

            

Sum gr a og gr d 65249         
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 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF – klinikker pr. 01.01.2013 11.2
 

Distrikt/Klinikk Kommune Ant.  

beh 

rom 

Bemanning 

 

Gr A2 + 

D 

Voksne 

Lier, R og Hurum  Tannlege Sekretær Tannpleier  

Røyken Røyken 3 1,7 2,0 1,0 Ja 2954 527 

Slemmestad Røyken 2 1,4 1,4 0,4 Ja 2025 394 

Sætre Hurum 2 1,0  1,0 0,4 Ja 1967 153 

Lierbyen Lier 4 3,6 3,0 1,0 Ja 3631 700 

Tranby Lier 3 1,6 1,6  0,9 Ja 2179 541 

Drammen og N E  Tannlege Sekretær Tannpleier  

Bragernes Drammen 4 4,0 4,0 1,0 Ja 4037 424 

Konnerud Drammen 4 2,0 2,0 1,0 Ja 3028 321 

Fjell Drammen 2 1,0 1,0 0,6 Ja 1920 267 

Strømsø Drammen 5 3,0 3,0 1,0 Ja 4616 156 

Mjøndalen Nedre Eiker 3 1,5 2,0 0,5 Ja 2168 291 

Krokstadelva Nedre Eiker 5 2,8 3,4 1,0 Ja 3440 893 

Lågen  Tannlege Sekretær Tannpleier  

Hokksund Øvre Eiker 6 3,8 4,6 1,4 Ja 3910 1006 

Kjeveortopedisk Øvre Eiker 3  1,2 1,7 0,6 Ja   

Åmot Modum 2 1,0 1,0 0,4 Ja 1486 288 

Vikersund Modum 2 1,0 1,0 1,0 Ja 1185 280 

Sigdal Sigdal 2 1,0 1,0 0,5 Ja 736 630 

Kongsberg Kongsberg 7 4,1 5 1,2 Ja 4227 1441 

Kongsgårdmoen Kongsberg 2 1,0 1,0 0,2 Ja 801 670 

Flesberg Flesberg 2 0,8 0,9 0,4 Ja 581 386 

Veggli Rollag 2 0,4 0,4 0,1 Ja 287 105 

Rødberg Nore og Uvdal 3 1,6 1,6 0,5 Ja 533 838 

Hvittingfoss Kongsberg 2 1,0 1,0 0,2 Ja 501 548 

Hallingdal  Tannlege Sekretær Tannpleier  

Hemsedal Hemsedal 2 1,0 1,0 0,4 Ja 535 455 

Flå Flå 1 0,4 0,4  Ja 192 94 

Nes Nes 2 0,6 0,6  Ja 721 86 

Gol Gol 2 1,0 1,0 0,4 Ja 998 109 

Ål Ål 2 1,0 1,0 0,2 Ja 1201 174 

Geilo Hol 2 1,5 2,0  Ja 822 729 

Ringerike  Tannlege Sekretær Tannpleier  

Hønefoss Ringerike 4 2,1 2,5 0,6 Ja 2436 483 

Sentrum Ringerike 3 2,0 2,0  Ja 2232 447 

Hallingby Ringerike 1 0,8 0,8  Ja 539 400 

Tyristrand Ringerike 2 0,5 0,5  Ja 658 98 

Hole Hole 2 1,0 1,0 0,4 Ja 1382 166 

Krødsherad Krødsherad 1 0,2 0,4 0,2 Ja 334 0 

Nes i Ådal Ringerike 1 0,2 0,2  Ja 74 54 
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11.3 Samarbeid  i kommunene 
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 Kontaktinformasjon 11.4
 
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 
Postboks 3563 
3007 Drammen 
 
Tlf. 32 80 85 00 
Epost:  tannhelse@bfk.no 
Internett: www.bfk.no/tannhelse  
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