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Forord
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
(TkØ) startet som et prosjekt i 2008, og har siden
den gang arbeidet for å bli et fullverdig
kompetansesenter. TkØ er et regionalt
odontologisk kompetansesenter som skal bidra til
et kompetanseløft for tannhelsetjenesten.
For å kunne oppfylle TkØs formål, var det et viktig
steg at vi 1. november i 2015 flyttet inn i nye
lokaler i Sørkedalsveien 10A. Lokalene rommer
både administrasjon, forskning,
spesialisttannklinikk og forskningslaboratorium.
TkØ er i vekst på flere områder, blant annet å gi
et tverrfaglig spesialisttannhelsetilbud til
befolkningen i regionen, gi råd og veiledning til
tannhelsetjenesten og bidra til praksisnær
forskning. For å håndtere dette, utvider vi stadig
staben vår, slik at vi har en bemanning som kan
imøtekomme og oppfylle våre oppgaver.
I tillegg til å ha ansatt en ny forsker i 2015, har vi
inngått flere samarbeidsavtaler med andre
forskningsmiljø. Vi ser at det er behov for mer
praksisnær forskning i tjenesten, og vil jobbe med
å få et enda tettere samarbeid med
tannhelsetjenesten i vår region.
Vi ser frem til et spennende år i 2016 med flere
ansatte og oppbygging av et godt
spesialistbehandlingstilbud, forskningspraksis og
etter/-videreutdanning for tannhelsepersonell.

Hilde Vogt Toven
direktør
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1. Hvem er vi og hva gjør vi?
TkØs oppgaver
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
(TkØ) er et interfylkeskommunalt/-interkommunalt
samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27, og ble
etablert i 2011. Samarbeidet er mellom
fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold,
og Oslo kommune.
Formålet med TkØ er drift og videre utvikling av
et regionalt odontologisk kompetansesenter som
skal:












sikre tilgjengelighet til
spesialisttannhelsetjenester og være
henvisningsinstans for både offentlig og
privat tannhelsetjeneste.
drive rådgivning overfor en samlet
tannhelsetjeneste, den øvrige
helsetjenesten og befolkningen i regionen
organisere desentralisert klinisk praksis
for spesialistkandidater i samarbeid med
universitetene
organisere og drifte klinisk praksis for
spesialistkandidater på
kompetansesenteret i samarbeid med
universitetene
bidra til forskning og faglig utvikling i
tannhelsetjenesten
bidra til rekruttering og stabilisering av
tannhelsepersonell i regionen
drive etterutdanning av
tannhelsepersonell.

Organisering av TkØ
De styrende organer er representantskap og
styre. Fylkestingene/bystyret i Oslo oppnevner sitt
medlem til representantskapet.
Representantskapet oppnevner et styre som
består av et medlem fra hver fylkeskommune og
Oslo kommune i tillegg til varamedlemmer.
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Representantskapet i 2015 bestod av






Inger Christin Torp, Østfold
fylkeskommune (ØFK). Leder
Endre Sandvik, Oslo kommune (OK)
Aasa Gjestvang, Hedmark
fylkeskommune (HFK)
Ola Selvaag, Oppland fylkeskommune
(OFK)
Kirsti Birkeland, Akershus
fylkeskommune (AFK) (frem til 1.10.2015)

Det ble avholdt 3 møter i 2015.
Styret bestod i 2015 av









Bjørn Ellingsæter, OFK. Styreleder
Vara: Elisabeth Lande
Per David Clee Søhoel, ØFK. Nestleder
Vara: Christine Otterstad
Claes Næsheim, HFK
Vara: Berit Staff Johnsen
Lene Helweg-Larsen, OK
Vara: Helge Bakkan
Kirsti Ahlsen, AFK (frem til 1.10.2015)
Vara: Anne Krognæs
Pål Barkvoll, Det odontologiske fakultet,
Universitetet i Oslo (OD/UiO) (frem til
1.10.2015)
Vara: Pål Brodin
Vibeke Ansteinsson, ansattrepresentant
(fra 1.10.2015)
Vara: Line Schrøder Karlsen

Styret har i 2015 avhold 4 møter. Styrets
funksjonstid er to år, og i 2016 velges nytt styre.
Nye vedtekter
Etter vedtak i fylkestinget trakk Akershus
fylkeskommune seg fra TkØ-samarbeidet med
virkning 1. oktober 2015. På bakgrunn av
utmeldingen ble TkØs vedtekter endret. Nye
vedtekter trådde i kraft fra 1.oktober 2015.
Representanten fra UiO gikk ut av styret, og en
representant for de ansatte trådte inn.

Ansatte og ansettelsesforhold
Organiseringen som et interkommunalt
samarbeid (IS) innebærer av TkØ ikke er en egen
juridisk enhet. I 2015 var TkØs stab ansatt enten i
ØFK eller i OK, men fra og med 2016 er det ØFK
som er arbeidsgiver for TkØs personell.
I 2015 hadde TkØ følgende stillinger:
Stilling
Direktør
Forskningsleder
Forsker
Forsker
Rådgiver/e-læring
Rådgiver/prosjekt
Seniorrådgiver
Statistiker
Helseøkonom
Tannlege – TOO
Tannlege – TOO
Tannlegesekretær –
TOO
Psykolog – TOO
Tannhelsesekretær

Stillingsstørrelse
100%
100%
100% (f.o.m 1.8.2015)
20%
100%
100%
Timebasis
Timebasis
Timebasis
40%
20%
60%
80%
60% (f.o.m 1.12.2015)

TkØ har i 2015 utlyst stillinger for
tannhelsesekretærer, spesialister innen alle 7
fagområder i tillegg til klinikksjef. Arbeidet med de
resterende ubesatte stillingene vil videreføres i
2016. I dag er det en klar overvekt av kvinnelige
ansatte.
Lokalisering og flytting
I 2015 har en stor del av aktiviteten til TkØ vært
knyttet til etablering i nye lokaler. Det er inngått
avtale om leie av arealer i Sørkedalsveien 10A.
Bygningsmessige tilpasninger er gjort og det er
foretatt innkjøp og montering av inventar og utstyr
slik at kompetansesenteret nå inneholder
kontorenhet, forskningslaboratorium og
spesialisttannklinikk.
Oslo kommune og Norsk Tannvern leier i dag
behandlingsrom og/eller kontorlokaler av TkØ.
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2. Årets aktiviteter og
resultater
Forskning og utvikling (FoU)
Forskning er et av TkØs hovedsatsningsområder,
og flere nye prosjekter ble etablert i 2015. TkØs
forskningsaktivitet består også i å initiere og
støtte FoU-prosjekter i vår region.
FoU styres av TkØs forskningsleder. I 2015
utvidet TkØ forskerstaben med en forsker i 100%
stilling. I tillegg består forskergruppen av èn
forsker i 20% og til èn rådgiver i 100% stilling. I
2016 reduseres rådgiverstillingen til 50% og det
opprettes en ny forskerstilling i 100%. En del av
oppdraget til tannlegespesialister skal være å
drive praksisnær forskning. Denne
forskingsaktiviteten vil være underlagt
forskningsleder.
Forskningsnettverk og samarbeidspartnere
TkØ deltar i nasjonalt nettverk for forskning ved
de regionale odontologiske kompetansesentrene
(ROKene). Målet med nettverket er å utveksle
kunnskap og erfaringer, samarbeid i forskningsog utviklingsprosjekter og på sikt gjennomføre
større multisenterstudier. Nettverket møtes to
ganger i året.
ROKene jobber også med å legge til rette for
forskningsinfrastruktur og har i felleskap inngått
en konsortieavtale med CRIStin. Videre skal det
etablere felles lisensavtaler for EndNote og
SPSS.
TkØ har invitert til et forskningssamarbeid med
Det odontologiske fakultet, UiO, og har hatt flere
møter. Foreløpig har det ikke resultert i konkrete
avtaler.
Det ble i 2015 inngått en intensjonsavtale med
Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling
for tannteknikk.
TkØ samarbeider med Nordisk Institutt for
Odontologiske Materialer (NIOM) på flere

områder. I 2015 inngikk TkØ samarbeidsavtale
med NIOM og Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
om forskningsprosjektet «Sammenhengen
mellom snusbruk og orale manifestasjoner i
aldergruppen 18-20 år».
TkØs forskningsleder deltok i møte om norskfinsk samarbeid i odontologisk forskning.
Forskningsområder og prosjekter:
Snusbruk og uønskede oral effekter av snusbruk
blant 18-20 åringer

Målet er å kartlegge bruksmønstre og orale
konsekvenser av snusbruk i aldersgruppen 18-20
år. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom
TkØ, NIOM og FHI. TkØ er prosjekteier og -leder.
Prosjektet fortsetter ut 2016.
En viktig oppgave for kompetansesentrene er
kunnskapsoverføring til tannhelsetjenesten. Som
et delprosjekt skal TkØ, i samarbeid med
tannhelsetjenesten i regionen, etablere strategier
for en slik overføring. Denne delen av prosjektet
har mottatt midler fra Helsedirektoratet.
Bivirkningsprosjektet

Prosjektet «Effekter av amalgamutskiftning hos
pasienter med mistanke bivirkninger på grunn av
amalgamfyllinger» ledes av forskningsleder Lars
Björkman ved Bivirkningsgruppen for
odontologiske biomaterialer, UniResearch Helse.
Prosjektet er et oppdrag fra Helsedirektoratet.
TkØs rolle er tilrettelegging for oppfølging hos
tannlege.
TOO prosjektet - forskning

Prosjektet «Tilrettelagt tannhelsetilbud til
torturoverlevere, overgrepsutsatte og til personer
med odontofobi» (TOO-prosjektet) består av en
kompetansedel og en utredningsdel- og
behandlingsdel. Prosjektet er finansiert av
Helsedirektoratet og gitt til ROKene. På nasjonalt
plan er det etablert en forskningsgruppe, hvor
TkØs forskningsleder deltar. Gruppen planlegger
en nasjonal multisenterstudie.

6

Oppdragsprosjekter:
Rus og tannhelse

I 2015 leverte TkØ rapporten «Tannhelsetilbudet
til rusmiddelmisbrukere og kartlegging av
tannhelseforhold hos personer som mottar
kvalifiseringsstønad fra NAV». Prosjektet var et
oppdragsprosjekt fra Helsedirektoratet.
I forlengelsen av studien har TkØ søkt midler til et
forskningsprosjekt på NFR-programmet Gode og
effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL). I søknaden står
TkØ sammen med samarbeidspartnere innenfor
spesialisthelsetjenesten, kommunal rusomsorg,
utdanningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.
Tannhelsetilbud til personer i
kvalifiseringsprogrammet til NAV (KVP)

TkØ fikk i 2015 oppdraget «Kartlegging av
tannhelse og behandlingsbehov blant et utvalg av
personer i NAVs kvalifiseringsprogram (KVP)» av
Helsedirektoratet. Oppdraget er blant annet å
kartlegge behandlingsbehovet og
kostnadsberegne behandlingstilbudet til
pasientgruppen. Sluttrapport leveres juni 2016.
Rådgivningsprosjekter:
Kommunal tannpleier: Samhandling mellom
hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten

Prosjektets mål er å lage en modell for
samhandling mellom kommunen og
tannhelsetjenesten. Dette skal styrke og utvikle
kompetanse, rutiner og kvalitetssikretann- og
munnstell innen den kommunale
omsorgstjenesten. TkØ er forskningsansvarlig i
prosjektet og har bistått med design av studien og
planlegging av datainnsamlingen. TkØ vil også
bidra med statistikkanalyser. Prosjekteier er
Hamar kommune.
Puss fra første tann

TkØ har en rådgivende funksjon i prosjektet
«Puss fra første tann», hvor Oslo kommune er
prosjektansvarlig. Målet med prosjektet er å
redusere karies blant 5-åringer i Oslo.

Smerte ved kjeveortopedisk behandling og
holdbarhet av komposittfyllinger i privat praksis

Forsker, professor Nina J. Wang, er veileder for
en tannlege ved Colosseumklinikken.
Kompetanseheving i tannhelsetjenesten
En viktig oppgave for TkØ er kompetanseheving i
tannhelsetjenesten. I 2015 har TkØ ivaretatt dette
gjennom å tilby innføringen «Forskning i
tannhelsetjenesten for tannhelsepersonell».
TkØ har også bidratt med innlegg på
virksomhetssamlingene til Østfold og Oppland
fylkeskommune.
Helsedirektoratet har engasjert TkØ for å bidra
med innhenting av det forskningsbaserte
kunnskapsgrunnlaget for nasjonal faglig
retningslinjer «Tannhelsetjenester til barn og
unge 0–20 år». Arbeidet fortsetter i 2016.
Deltakelse nasjonale og internasjonale
seminarer og kongresser
Forskningsleder deltok på kongressen til
International Association of Dental Research
(IADR) i Boston.
TkØ var også representert på det nasjonale
møtet i regi av Norsk forening for Farmakologi og
Toksikologi (NSFT).
Prosjektet «Tannhelsetilbudet til
rusmiddelmisbrukere og kartlegging av
tannhelseforhold hos personer som mottar
kvalifiseringsstønad fra NAV» ble presentert på
Nasjonalt seminar for forskere på
rusmiddelfeltet.
Veiledning og bedømmelsesarbeid
Forsker Skudutyte-Rysstad var medlem av
bedømmelseskomite for en ph.d.-grad ved
Universitetet i Tromsø (UiT). Hun har også vært
referee for tidsskriftet, «International Journal of
Paediatric dentistry».
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TkØs forskningsleder var i 2015 hovedveileder for
en masterstudent i toksikologi fra Universitetet i
Oslo (UiO).
Publikasjoner og presentasjoner
 Morrisbak E, Ansteinsson V. and
Samuelsen JT. «Cell toxicity of 2hydroxyethyl methacrylate (HEMA): the
role of oxidative stress”. European
Journal of oral Science. 2015 Aug; 123(4)
 Roos-Jansåker AM, Almhöjd US,
Jansson H. “Treatment of peri-implantitis:
clinical outcome of chloramine as an
adjunctive to non-surgical therapy, a
randomized clinical trial”. Clinical Oral
Implant Research, May 2015. Linda
Evensen, Methacrylate -Induced DNA
damage, Master Thesis, University of
Oslo
 Line Schrøder Karlsen.
«Tannbehandlingstilbud til og
tannhelseforhold hos
rusmiddelmisbrukere med
kvalifiseringsstønad fra NAV». Rapport,
oppdrag fra Helsedirektoratet.
 Line S. Karlsen, Vibeke Ansteinsson og
Henrik Jansson. «Tannbehandlingstilbud,
egenopplevd tannhelse og livskvalitet hos
rusmiddelmisbrukere i Norge». Poster,
Nasjonalt seminar på rusmiddelfeltet.

3. TOO-behandlingstilbud
TkØ har siden 2012 tilbudt TOO-behandling. I
tillegg til pasientbehandling, har teamet brukt tid
til kunnskapsutvikling av behandlingsmetoden og
kompetanseheving.
Behandlingsteam hos TkØ
TkØs TOO-team har i 2015 bestått av






tannlege (40%)
tannhelsesekretær (60%)
psykolog (80%)
tannlege (20%)
rådgiver (20%)

I stillingen til tannhelsesekretæren er 10% knyttet
til administrasjon. Arbeid med samarbeidsavtaler,
søknader og økonomi ble lagt til en av TkØs
rådgiverstillinger.
Psykolog fikk utvidet permisjonen ut 2015, som
medførte at vikarierende psykolog fortsatte i
stillingen. Sistnevnte har fått en midlertidig 50%
stilling ut juni 2016. Denne er knyttet til både
pasientbehandling og forskningsprosjektet TOO.
Etter end permisjon er psykolog tilbake i 30%
stilling. For tannlegen i 20% stilling er
engasjement forlenget ut 2016.
Behandlingsteam i regionen
Alle fylkeskommunene/Oslo kommune i TkØs
region har etablert TOO-team. Teamet i Akershus
har ikke hatt egen psykolog, men benyttet seg av
psykolog hos TkØ før de gikk ut av samarbeidet. I
Hedmark var TOO-teamet i perioden august til
november uten psykolog og tannhelsesekretær.
TOO-team i TkØ regionen
Akershus
Hedmark

Oppland

Oslo

Østfold

TkØ

Tannlege og
tannhelsesekretær.
Tannlege,
tannhelsesekretær
og psykologer.
Tannlege,
tannhelsesekretær
og psykolog
Tannlege,
tannhelsesekretær
og psykolog
Tannlege,
tannhelsesekretær
og psykolog
Tannleger,
tannhelsesekretær
og psykolog.

20% + 20%.
20% + 20%.
Psykolog
20%/timebasis.
20% + 20%.
Avtale med
psykolog inntil
7,5 t/uke.
20% + 20%.
Bruker TkØs
psykolog.
20% + 20%.
Avtale med
psykolog inntil
7,5 t/uke.
Totalt:
60%+60%+80%

Pasientbehandling
I 2015 ble 245 pasienter ferdigbehandlet i
regionen. TOO-behandling kan være omfattende,
og en viktig erfaring er at teamene bruker mye tid
i gjennomsnitt per pasient.
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I forbindelse med TOO-tilbudet er det registrert to
utfordringer. Det er behovet for tilrettelegging av
narkose og oppfølging hos annen tannlege,
såkalt paraplytannlege etter at TOObehandlingen er avsluttet. Arbeidet med å
identifisere aktuelle paraplytannleger, videreføres
i 2016.
Tilskudd
De fylkeskommunale teamene ble i 2015
finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet
gjennom TkØ.
Kompetanseheving
Psykolog ved TkØ deltok på kurs i kognitiv terapi
ved Beck Institute for Cognitive Behavior
Therapy. TkØ deltok på det årlige NOFOBIseminaret. TkØs TOO-team har arrangert to
samlinger for teamene i regionen.
I 2015 ble det arrangert to samlinger for alle
ROKenes TOO-team i regi av TkV-Hordaland. Et
anestesikurs for psykologer på nasjonalt plan ble
avholdt av TkMN.
TOO nasjonalt
Alle ROKene har etablert TOO-team. På
nasjonalt plan er TOO-prosjektet organisert
gjennom en styringsgruppe og en faggruppe.
Styringsgruppen består av lederne fra ROKene.

4. E-læring
TkØ tilbyr i dag e-kurs innen smittevern,
journalføring og instrumentlære. Kursene er
tilgjengelig på www.tkost.no
Ressursen som rådgiver for e-læring har i 2015 i
vesentlig grad vært brukt til andre oppgaver. I
forbindelse med bygging av og innflytting i nye
lokaler har rådgiveren vært brukt til administrativ
støtte for TkØ. I tillegg har det vært behov for
bistand til TOO. Dette har gått på bekostning av
aktivitet og videreutvikling av e-kurs.

Eksisterende e-kurs
Bruken av e-kursene er stabil sammenliknet med
2014. Det mest populære kurset er testen om
instrumentlære. Kursene har i 2015 vært
igjennom en revidert med vekt på språk og
layout.
TkØ deltok på e-læringskonferansen
«Helsekompetanse 2015».

5. Kommunikasjon
TkØ har flere målgrupper for sin virksomhet.
Tidligere har kompetansesenteret ikke hatt en
kommunikasjonsstrategi. Arbeidet med en slik
strategi ble påbegynt i 2015. Det operative
kommunikasjonsansvaret er lagt til rådgiveren
som har ansvar for e-læring.
TkØ deltok på NFRs konferanse
«Forskningskommunikasjon» i tillegg til to mindre
arrangement om klarspråk og universell utforming
i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Formidlingsaktiviteter
Sammen med de øvrige ROKene skrev TkØ i
2015 innlegg om kompetansesentrene i Den
norske tannlegeforeningens Tidende.
Den enkelte fylkeskommune/Oslo kommune har
ansvar for formidling av TOO-tilbudet til sine
innbyggere. Imidlertid er alle TOO-teamene i
regionen presentert på tkost.no og i TkØs sosiale
medier. I 2015 ble det laget en animasjonsfilm om
tilbudet.
Nettside og sosiale medier
Arbeidet med gjennomgang av tkost.no, ble
videreført fra 2014. Dette omfattet bearbeidelse
av innhold, språk og ivaretakelse av universell
utforming og etterstrebe klarspråk. Noe
gjenstående arbeid knyttet til FoU videreføres i
2016.
Nettsidene ble relansert 16. november 2015, med
ny struktur og tilrettelegging for engelskspråklig

versjon. Informasjon om bruk av cookies er også
publisert i henhold til ekomloven
Antall abonnenter på nyhetsbrevet steg med 11%
i 2015, dette på tross av tekniske problemer som
reduserte antall utsendelser. Antall som liker TkØ
på Facebook økte med 24%, og antall følgere på
Twitter gikk opp med 36%.
Intern kommunikasjon
I 2015 ble det etablert en påloggingsmodul for
ansatte på tkost.no, som skal fungere som
intranett for ansatte. Modulen vil bli utprøvd i
2016.
Grafisk profil
TkØ har i 2015 ledet og koordinert arbeidet med
en felles grafisk profil for ROKene. Dette skal vise
slektskapet mellom sentrene. I tillegg er det laget
felles dokumentmaler. Det er også fastsatt en
felles engelsk benevnelse for ROKene.
Nettportal for ROKenes forskergruppe
TkØ har på oppdrag fra ROKene lagt frem en
løsning for felles nettportal til ROKenes
forskergruppe.

6. Drift og utvidelse av TkØ
Direktør og seniorrådgiver har hatt de fleste
administrative funksjoner i TkØ. For anskaffelser,
økonomi, lønn, personal og reiseregning og ITtjenester har TkØ benyttet tjenester hos sin
kontorkommune, ØFK.
Direktør og seniorrådgiver har i 2015 brukt mye
tid til oppfølging av ombygging, innkjøp av
inventar og utstyr i tillegg til flytting og ansettelser.
TkØs to rådgivere har vært involvert i større eller
mindre deler av denne prosessen.
I tillegg har direktør og seniorrådgiver arbeidet
med forankring av TkØ hos sine eiere, og inngått
avtale med Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) om den videre utviklingen av TkØ.
Direktør har deltatt i følgende aktiviteter
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styremøter og representantskapsmøter
styringsdialogmøter med
Helsedirektoratet
nettverksmøter med Helsedirektoratet om
TOO-prosjektet
nettverksmøter med de andre
kompetansesentrene
styringsgruppemøte om TOO
samarbeidsmøter med NIOM, NTpF, Det
odontologiske fakultet ved UiO, TAKOsenteret
deltakelse på fylkestannlegemøter

7. Økonomi
TkØ er i 2015 finansiert gjennom statlige midler
gitt via Helsedirektoratet og fylkeskommunale
tilskudd. Fylkeskommunene og Oslo kommune
har bidratt med midler til etterutdanning, e-læring,
nettsted, styre og representantskap. Midler fra
staten har bidratt til drift, utvikling og etablering av
TkØ i tillegg til forskningsaktiviteten. Staten
finansierer også TOO-prosjektet. Både
fylkeskommunene/Oslo kommune og staten har
bidratt med investeringsmidler i henhold til avtale
inngått med HOD i 2014.

8. Samfunnsansvar
TkØ skal utvise samfunnsansvar i alle sine
aktiviteter. Det innebærer blant annet å ta sosiale
og miljømessige hensyn i den daglige driften.

9. Framtidsutsikter
TkØ vil videreutvikle senteret til et fullverdig
kompetansesenter samtidig som den daglige
driften ivaretas.

***
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