STRATEGIPLAN TKØ 2012-2017
Hensikten med strategiplanen er å styre TKØs samlede innsats mot fastsatte mål. Dermed vil
vi kunne evaluere om våre aktiviteter, tiltak og prosjekter bidrar til måloppnåelse. Bakgrunn
for dokumentet er TKØs strategiseminar og styre- og representantskapsbehandling våren
2012.

1 Visjon
TKØ skal utvikles til et fullverdig kompetansesenter og en faglig pådriver for
tannhelsetjenesten i sin region.
Et fullverdig kompetansesenter skal i følge TKØs vedtekter:
 Sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans
 Drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og befolkningen i regionen
 Drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger
 Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten
 Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen
 Drive etterutdanning av tannhelsepersonell

2 Overordnet mål
TKØ skal bidra til at det faglige nivået på tannhelsetjenester til befolkningen i hele regionen
styrkes.

3 Fokusområder
TKØ skal oppfylle sin visjon og overordnede mål ved å satse på følgende områder innenfor
sine økonomiske rammer:
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3.1
3.1.1

Mål og tiltak for hvert fokusområde
Befolkningen

Mål:
Bidra til god tannhelse i befolkningen ved utvikling av målrettede forebyggende metoder og
sikring av tannhelsetjenester og spesialisttjenester av god kvalitet.

Tiltak:
 Tilby henviste pasienter tverrfaglig spesialistbehandling og utredning av høy kvalitet.
 Pasientbehandling skal forankres i veileder for god klinisk praksis
 Ansette spesialister innenfor alle spesialiteter så hurtig som mulig
 Etablere god kontakt med pasientorganisasjoner og sørge for system for
pasientmedvirkning.
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3.1.2

Formidling og kompetanseutvikling

Mål:
Tilby tannhelsepersonell mulighet for målrettet, lett tilgjengelig, kostnadseffektiv og
dokumenterbar kunnskap og læring.
Tiltak:
 Dokumentere og evaluere allmenn- og spesialistpraksis og spre metoder og erfaringer
 Etablere hospitantordninger
 Søke nye og aktuelle faglige problemstillinger og oppgaver der TKØ kan bidra til læring
 Spre faglig kunnskap og informasjon om tannhelsetjenester via nettstedet og andre
kanaler.
 Utvikle og integrere e-læringsprogram i etterutdanningen og forvalte dem slik at de til
enhver tid er oppdaterte, tilgjengelige og tilpasset vår målgruppe.
 Samarbeide med andre fagmiljøer og institusjoner om utvikling av e-læringsprogram

3.1.3

Forskning og utvikling

Mål:
Kompetansesenteret skal være tannhelsetjenestens ressurssenter for forskning og
utviklingsarbeid og være bindeleddet mellom tannhelsetjenesten og universitetene, andre
kompetansesentra og forskningsmiljøer.
Tiltak:
Kompetansesenteret skal:
 Drive selvstendig forskning og utviklingsarbeid samt forskning i samarbeid med
akademiske miljøer
 Gjennomføre praksisnær forskning for å øke kunnskapsgrunnlaget i tannhelsetjenesten i
nært samarbeid med tannhelsetjenesten i regionen
 Sørge for kvalitetsheving på utviklingsarbeid i regionen gjennom et systematisk arbeid
med evalueringer og kvalitetskontroll av prosjekter
 Initiere og inspirere til forskningsprosjekter i både privat og offentlig tannhelsetjeneste i
regionen
 Arbeide for å etablere økonomiske ordninger som gir klinikere ressurser og tid til
forskning
 Gjennomføre kurs og andre kompetanseutviklingsaktiviteter for å øke
forskningsinteressen og forskningskompetansen i tannhelsetjenesten
 Delta i utvalgs- og komitéarbeid, seminarer og konferanser med forskningsbasert
informasjon og argumentasjon
 Arbeide for at data fra EPJ skal bli anvendelige for forskning
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3.1.4

Organisasjon, miljø og lokale

Mål:
TKØ skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for å kunne tiltrekke seg høyt
kvalifisert arbeidskraft.
Tiltak:
 Etablere TKØ i egne hensiktsmessige lokaler slik at tverrfaglig spesialistbehandling og
rådgivning kan tilbys regionens befolkning og tannhelsepersonell
 Etablere TKØ som en selvstendig juridisk enhet
 Utvikle og vedlikeholde en personalplan som til enhver tid svarer til de oppgaver og
utfordringer som TKØ skal løse
 Synliggjøre, anvende og øke den enkelte ansattes kompetanse på best mulig måte
 Drive målrettet og aktivt HMS-arbeid
 Utvikle spisskompetanse på definerte fagfelt, kombinert med styrking av samarbeid med
eksterne institusjoner på supplerende fagfelt

3.1.5

Samarbeid og nettverk

Mål:
Oppnå synergieffekter gjennom samarbeid med andre helse- og undervisningsorganisasjoner
og -institusjoner.
Tiltak:
 Bygge nettverk og relasjoner til personer som har sentrale roller i helsevesenet
 Etablere og videreutvikle samarbeid med helseorganisasjoner der det kan oppnås
synergieffekter innen områder som fag, økonomi, administrasjon og FOU

18.06.2012

Strategisk plan TKØ 2012-2017

Side 4 av 4

