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1. HISTORIKK
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Hordaland (TkVest/H) ble
formelt etablert i august 2012, samtidig som det nye odontologibygget ble åpnet.
Senteret omfatter en hovedklinikk i Årstadveien 19 og en klinikk på Haukeland
sykehus, samt en administrasjons- og forskningsavdeling i Årstadveien 21. TkVest/H
eies av Hordaland fylkeskommune og skal ha regionfunksjon for Hordaland.

2. MÅLSETTING
Hovedmålene for TkVest/H er:





Bidra til å gi befolkningen i Hordaland god tilgang til odontologiske
spesialisttjenester av høy kvalitet
Bidra til spesialistutdanning
Initiere og drive praksisnær odontologisk forskning og fagutvikling, som skal
komme befolkningen og pasienter til gode
Bidra til å heve kompetansen i tannhelsetjenesten gjennom kurs og
hospitering for allmenntannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer

3. ORGANISERING OG TILKNYTNING
TkVest/H er organisert som et eget tannhelsedistrikt i Tannhelsetjenesten i
Hordaland fylkeskommune.

3.1 PROFILERING AV TKVEST/H
3.1.1 Hjemmesiden
TkVest/H er en del av Hordaland fylkeskommune og er dermed profilert på
intranettsiden til Hordaland fylkeskommune: www.hfk.no og internettsiden til
Hordaland fylkeskommune: www.hordaland.no under snarveien “Tannhelse” og
“TkVest/H”. Her finner den enkelte kontaktopplysninger og informasjon om TkVest/H.
Hordaland fylke tar i bruk nye nettsider i mars 2016.
3.1.2 Bergen Tannlegeforening
Bergen tannlegeforening har lenke til vår hjemmeside. Styret i Bergen
tannlegeforening var våren 2015 invitert til et orienteringsmøte hvor leder ved
TkVest/H og fylkestannlege orienterte om planer og status ved senteret og om
tannhelsetjenestens oppgaver fremover.
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4. ØKONOMI OG PERSONELL
4.1 FINANSIERING
TkVest/H blir finansiert av midler fra Hordaland fylkeskommune, pasientinntekter
(egenandel og trygdestønad Helfo) og øremerkede, statlige midler. De statlige
midlene bevilges etter årlige søknader til Helsedirektoratet. Midlene er gitt til TOO
prosjektet (Tortur, odontofobi og overgrepsofre), og som bidrag til administrasjon og
forskning ved kompetansesenteret.

4.2

PERSONELL

Antall ansatte og årsverk innenfor hvert fagområde:
Spesialisering/Spesialområde

Ansatte

Årsverk

Endodonti:

3 ansatte

1,9 årsverk

Kjeve- og ansiktsradiologi:

1 ansatt

1,0 årsverk

Kjeveortopedi:

8 ansatte

5,3 årsverk

Oral kirurgi og oral medisin:

3 ansatte

2,3 årsverk

Pedodonti:

3 ansatte

1,5 årsverk

Periodonti:

3 ansatte

1,8 årsverk

Protetikk:

5 ansatte

4,4 årsverk

Senter for odontofobi:

10 ansatte

4,5 årsverk

Haukeland sjukehus tannklinikk:

4 ansatte

4,0 årsverk

4.2.1 Utvikling over tid
I løpet av 2015 fikk vi 6 nye medarbeidere.
Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året samlet 46 tilsatte fordelt på 37,1
årsverk.
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4.3 NYTILSETTINGER 2015
4.3.1 Spesialistklinikken
Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året tilsatt spesialister innen alle
fagområder.
4.3.2 Forskning og utdanning
Ved utgangen av 2015 var det tilsatt 3 forskere (1,1 årsverk), 3 stipendiater (2,3
årverk) og 2 spesialistutdanningskandidater (1,6 årsverk). Totalt blir dette 5 årsverk.
I tillegg har Tkvest/H avtale med en spesialistkandidat under spesialisering.
4.3.3 Administrasjon
De administrative ressurser knyttet til Kompetansesenterets virksomhet var i 2015
fordelt slik:





Leder av TkVest-Hordaland
Overtannlege, leder av klinisk virksomhet (fra 1.4.2015).
1 ledende tannhelsesekretær
1 rådgiver (fra 1.12.2015)

I tillegg ble det innen områdene administrasjon, personal, budsjett/regnskap, innkjøp
og IT tilført ressurser fra tannhelsetjenestens samlede administrasjon.

4.4. HELSE- MILJØ OG SIKKERHETSARBEID
Vernerunde ble gjennomført 22. desember 2015 ved TkVest spesialistklinikken av
Grethe Blindheim og Mihaela Marthinussen.
Prioriterte områder er:
-

nytt telefonsystem
bedre stoler
nye multifunksjonsmaskiner/printere
opplæring i korrekt arbeidsstilling og avlastning
korrekt bruk av oksygen (lystgass)
kurs i behandling av vold og trusler

4.5 TKVEST/H OG MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING
Hordaland fylkeskommune har vedtatt at alle virksomheter i fylkeskommunen skal bli
miljøfyrtårnsertifisert. TkVest/H ble Miljøfyrtårnsertifisert høsten 2014 og fikk overrakt
bevis av ordføreren i Bergen i november samme år. Vi viser til www.miljofyrtarn.no
for mer informasjon.
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5. SPESIALISTKLINIKKEN
TkVest/H sin spesialistklinikk tilbyr spesialisttjenester i odontologi og behandler kun
pasienter etter henvisning. Et unntak er pasienter som har odontofobi eller har vært
utsatt for overgrep eller tortur. De kan selv melde seg for et tilrettelagt
behandlingstilbud.
Tannhelsesekretærer
Samlet var det ved spesialistklinikken tilsatt 13 tannhelsesekretærer, fordelt på 11,5
årsverk. Tannhelsesekretærene er dedikert de ulike spesialitetene, men må også
være fleksible og bistå andre spesialiteter ved behov.

5.1 DE ULIKE SPESIALITETENE/SPESIALISTFUNKSJONENE – EN KORT
BESKRIVELSE
Kirurgi
TkVest/H samarbeider med Haukeland sykehus, avdeling for kjevekirurgi, ved at vår
kirurg har tjeneste en dag ukentlig ved avdelingen for å opprettholde erfaring med
større kirurgiske inngrep.
Pedodonti
Et team arbeider med henviste pasienter og vår spesialist er også involvert i
spesialistutdanningen.
Kjeveortopedi
To spesialister driver kjeveortopedisk virksomhet på spesialistklinikken.
Protetikk
Protetisk behandling blir utført av to spesialister i feltet.
Periodonti
Vi tilbyr spesialisttjeneste ved vår spesialist i periodonti.
Kjeve-og ansiktsradiologi
Vår kjeve- og ansiktsradiolog arbeider fra 01.01.2015 i 100% stilling ved TkVest/H.
Radiolog er også strålevernansvarlig for tannhelsetjenesten i Hordaland.
Endodonti
Vi har en tilsatt endodontist.
Spesialister og spesialtannleger behandler pasienter i følgende fagområder:
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Leppe-Kjeve-Ganespalte team
Vårt team utgjør et av to nasjonale team som behandler barn og unge med LeppeKjeve-Ganespalte i Norge. Behandlingen av barna er et tverrfaglig samarbeid av
forskjellige spesialister som bidrar i mer eller mindre grad. De viktigste profesjonene
er plastikkirurger og spesialister innen øre-nese-hals, spesialister innen
logopedi/taletrening, og tannleger som er spesialiserte innen tannregulering
(kjeveortopedi). To ganger årlig avholdes det spaltedager hvor alle involverte
fagområder er representert og gjennomgår status hos spaltebarna.
Tilrettelagt behandling av TOO pasienter
Voksne pasienter kan melde seg og få behandling uten henvisning fra egen
tannlege, mens barn og unge henvises fra tannlege.
Våre ansatte tilbyr og opplæring av alle odontofobiteam etablert i TkVest region
(Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane). I tillegg deltar senterets ansatte i en
nasjonal gruppe som har jobbet med et felles forskningsprosjekt og arbeider med å
utarbeide felles retningslinjer for odontofobi behandling.
I 2014 ble det sendt søknad til Helsedirektoratet om å opprette et nasjonalt senter i
odontofobi lagt til TkVest/H. Det er også innledet samarbeid med RVTS Vest
(Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).
Samarbeidet innebærer utvikling av et tilbud til odontofobipasienter, voldsofre og
tortur-overlevere, som har problemer knyttet til tannbehandling (TOO).
Sykehustannhelsetjeneste
På Haukeland universitetssykehus tannklinikk får inneliggende pasienter et
tannhelsetilbud. Vår sykehustannlege driver omfattende kursvirksomhet og
tannpleierne jobber i et tverrfaglig miljø i sykehuset, hvor de deltar i arbeid med å
integrere munnstell på de ulike avdelingene.
Spesialistutdanningskandidater
Vi har 2 tilsatte spesialistutdanningskandidater i pedodonti. Kandidatenes lønn
finansieres dels ved tilskudd fra Helsedirektoratet og dels fra Hordaland
fylkeskommune.

5.2. KLINISK VIRKSOMHET VED KLINIKKEN 2015
Antall henvisninger har gradvis økt i etableringsfasen frem til utgang av 2015.
De fleste fagområdene mottar flest henvisninger fra tannleger i den offentlige
tannhelsetjenesten, men TkVest/Hordaland har også en del henvisninger fra private
tannleger og fra Institutt for Klinisk Odontologi, UiB.
Vi tilbyr henvisende tannleger mulighet til å få følge pasienten sin under behandling
hos TkVest-Hordaland.
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5.3 PASIENTER HENVIST - FORDELT PÅ SPESIALITET
Tabell 1: Tall henvist
Fagområde

Tall henvist 2015

Leppe-kjeve-ganespalte team

40

Protetikk

133

Kjeveortopedi

123

Tannklinikk HUS

380

Pedodonti

218

Endodonti

308

Kirurgi

600

Radiologi/Røntgen

179

Odontofobi

119

Periodontitt

111

Kariologi

12

Tannpleier – spesialistklinikk

85

SUM

2308

Det ble videre-henvist 397 pasienter til spesialistutdanningen ved IKO fra vår
spesialistklinikk (som avtalt i vår samarbeidsavtale). Pasientene som ble viderehenvist var til fagområdet 1) kirurgi, 2) pedodonti 3) protetikk

5.4 TVERRFAGLIG VIRKSOMHET OG KASUSPRESENTASJONER
Svært ofte er det de vanskeligste pasienttilfellene som henvises til
kompetansesenteret. Kasusdiskusjoner med ulike spesialister til stede er derfor
nødvendig i mange av tilfellene. Vi innførte i 2014 en ordning med ukentlige
kasusmøter for alle spesialister. Spesialistutdanningskandidater har også anledning
til å møte. I Leppe-Kjeve-Gane spalteteamet deltar de ansatte kjeveortopedene
jevnlig i tverrfaglige møter med andre fagdisipliner for å koordinere og gi best mulig
behandling til sin pasientgruppe.
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Fagmiljø
IKO, UiB. Samarbeid vedrørerende
PhD student Karin Berge. Berge
leverer sin PhD høst 2016.
IKO, UiB samarbeid vedrørende
odontofobiundervisning på bachelor
og mastergradnivå.

TkSør og UiB:

TkSør:

TkVest/Hordaland, Tannhelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og
Sogn og Fjordane, Statens barnehus i
Bergen og Stavanger, RVTS
(Ressurssenter for vold og traumatisk
stress)
Tannhelsetenesta i Hordaland og
Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Vest/Hordaland
har i samarbeid med Tannhelse
Rogaland FKF utarbeida HEART, eit
digitalt folkehelseprogram for
ungdomsskolen med forankring i
Kunnskapsløftet.

Samarbeidets art
Dette samarbeidet generer nye problemstillinger
som fører til fagutvikling og samt ideer til nye
forskningsprosjekter.
Fra 2016 skal det lages ny studieplan på
masterutdanningen. Ansatte ved SFO er i den
forbindelse invitert til å komme med innspill til ny
fagplan relatert til det som gjelder odontofobi (både
forebygging og behandling av odontofobi).
Samarbeid Marit Skeie ved IKO, UiB, Anne Skaare
ved UiO, Tiril Willumsen og Ewa Szyszko ved TkSør
vedrørende forskningsprojektet: Tannpleierens rolle
i forebygging og behandling av sprøyteskrekk.
Veiledning vedrørende den kvalitative studien
"Tannhelse sett fra perspektivet til mennesker som
har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten"
Konferanse 2.-3.12.2015 i Bergen og Stavanger:
Utsatte barn i tannhelsetjenestens
Lampelys. 600 deltakere.

HEART; Hovudmålet med HEART er å gje elevane
meir kunnskap om folkehelse, sånn at dei sjølv kan
ta gode val for eigen livsstil og helse. Samstundes
ynskjer ein å setja elevane i stand til å sjå
folkehelseutfordringane i eit samfunnsperspektiv.
HEART omhandlar fylgjande tema:
Helse, Ernæring, Aktivitet, Rus-førebygging og
Tannhelse. Programmet inneheld, førelesningar for
smartboard, teoretiske og praktiske oppgåver,
filmar, samt App med quiz og spel tilhøyrande kvar
tema.
HEART er utvikla med støtte frå Helsedirektoratet.
Implementering av HEART i skulane er planlagt for
2016

10

6. VEILEDNING OG RÅDGIVNING – FORDELT PÅ SPESIALITET
I tillegg til klinisk virksomhet driver våre spesialister en utstrakt veiledning og
rådgivningsvirksomhet.
TkVest/H har blant annet som målsetting å:


Bidra til å heve kompetansen i tannhelsetjenesten gjennom kurs og hospitering
for allmenntannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer

Kompetanseheving/etterutdanning av tannhelsepersonell er en viktig oppgave for
kompetansesenteret. Kursvirksomhet og veiledning av våre ansatte i 2015 er
synligjort i tabell 2 og 3.

6.1 KURSVIRKSOMHET
Antall gjennomførte etter- og videreutdanningskurs:
I 2015 ble det gjennomført 64 kurs ved TkVest/Hordaland.

Tabell 2: Ekstern kursvirksomhet ved TkVest/H i 2015 (spesialitet, aktivitet,
målgruppe og varighet).
Spesialitet

Kurs (tema/tittel)

Målgruppe

Leder

Informasjon om
TkVest/Hordaland sitt
tilbud til
Tannhelsetjenesten i Sogn
og Fjordane, Førde
Informasjon om
TkVest/Hordaland sitt
tilbud i pedodonti til
Tannhelsetjenesten i Sogn
og Fjordane, Førde
«Det går frem og tilbake».
Arbeidskurs med teori for
tannleger og assistenter:
Årstad klinikk, Nesttun
klinikk, Nord distrikt
«Det går frem og tilbake».
Kurs i regi BTF

Tannhelsetjenesten i
Sogn og Fjordane

Pedodonti

Endodonti

Varighet
i timer
2

Tannhelsetjenesten i
Sogn og Fjordane

1

Tannleger og
tannlegeassistenter
(offentlig)

3

Tannleger (privat+
offentlig)

3
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Periodonti

Kjeveortopedi/LKG

Etatsmøte: Rotbehandling
for tannlegeassistenter
Distriktsmøte Aust: Akutt
behandling og arbeidskurs
i roterende instrumenter
Perio- diagnostikk og
behandling
Antibiotika profylakse og
behandling
Oral mikrobiologisk
diagnostikk: bakterie
prøve
Forelesning tannpleierutdannelsen
Forelesning /kurs videreutdannelse kjeveortopedi
Forelesning Norcleft april
«Kun en leppespalte»
Forelesning European
Craniofacial Congress i
Gøteborg. 3 forelesninger:
«Cooperation ortho and
prostodont in treatment
of CLP», « CLP archive in
Bergen Norway. Findings
from 1993 – 2013” og “ 20
years of follow up CLP
patients- a case report”
Forelesning kj.ort.
høstmøte Oslo okt “LKGspalte, Good to know”
hverdagen LKG i Norge.
Forekomst, forskning og
kliniske tips» deltakere.
Forskningskongress
Manchester. Scandcleft
randomized trials. Innlegg
om status LKG Norge.
Undervisning- Forelesning.
Årsmøte LKG-spalte
forening
Kurs for tannhelse distrikt
sentrum i desember 2015
«Kjeveortopedisk
behandling av pasienter
med tannskader»

Tannlegeassistenter
(offentlig)
Tannlegeassistenter
og tannleger
(offentlig)
Sp kandidater Pedo

1,5

Sp kandidater Pedo

1,5

Sp kandidater Pedo

1,5

Tannpleier-studenter

2

Kjeveortopedstudenter
Norcleft

3

European Craniofacial
Congress

3

Kjeveortopedenes
høstmøte

2

Forskningskongress

1

Årsmøte LKG-spalte
foreningen

2

Tannhelse distrikt
Sentrum

3

5

2

0,5
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Radiologi

Spesialtannpleiere
Haukeland sjukehus
tannklinikk

Kurs i opptaksteknikk for
tannhelsesekretærene på
TkVest
Kurs i strålevern for
Tannklinikken Os
Vært med å arrangere
kurs i strålevern for
strålevernsorganisasjonen
i HFK sin tannhelsetjeneste, Os
Forelesning
tannlegestudenter Kull
5. Implantater og
oppfølging av
implantater
Forelesning
tannpleierstudenter Kull
3. Implantater og
vedlikehold av
implantater
Februar: Vernepleierhøyskolen Spesielt
munnstell og praktisk
undervisning
Mars: Forelesning Tannlegestudenter kull 5 i
implantathygiene og
oppfølging av implantatpasienter
September: Forelesning
Vernepleierhøyskolen,
deltidsstudenter. Spesielt
munnstell og praktisk
undervisning
Oktober
internundervisning i
munnstell - Lunge post
3 Haukeland Sykehus
November:
internundervisning
munnstell - Kreft
post Haukeland Sykehus
Betanien videreutdanning i
kreftsykepleie

Tannhelsesekretærer
ved TkVest/H

2

Tannklinikken Os

3

Strålevernansvarlige

Tannlegestudenter

Tannpleiestudenter

1

Vernepleierstudenter

6

Tannlegestudenter

1

Vernepleierstudenter

6

Haukeland sykehus
Lunge post 3

1

Haukeland Sjukehus
Kreft post

1

Sykepleierstudenter

2
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Haraldsplass
videreutdanning i palliativ
pleie
Masterstudenter i klinisk
ernæring
Bachelorstudenter i
tannpleie UIB
Forelesning: Møtested for
kreftpasienter
Hospitering/besøk fra
Kjevekirurgisk team St.
Olav
Fagkonferanse Norsk
sykepl. Forbund ØNH
gruppe
Tverrfaglig ernæringskurs
for pasienter med hode/halskreft og pårørende +
praktisk
Ortopedisk avd. HUS

Medisinsk avd.
hematologisk

Spesialtannlege
Haukeland sjukehus
tannklinikk

Leder av
tannlegeforeningens
kompetansekurs i
implantat-protetikk, 4
helgesamlinger vår og
høst samt nettbasert
undervisning. 30 + 30
deltakere. Samlet 16
dager.
Startkurs i
implantatprotetikk i Oslo.
(arbeidskurs).
Påbyggingskurs i
implantat-protetikk i Oslo.

Haraldsplass
Diakonale
Sykehus
Masterstudenter i
Klinisk ernæring

1

2
2

Kreftpasienter

1

Besøk fra St. Olavs
hospital,
Kjevekirurgisk Team.
Norsk
sykepleieforbund,
ØNH-gruppe
Kreftpasienter og
pårørende

2

Haukeland
Universitets-sykehus,
ortopedisk avd.
Haukeland
Universitets-sykehus,
Medisinsk avd.
hematologisk
Tannlegeforeningen

1

Tannleger/implantatp
rotetikk

16

Tannleger/implantatp
rotetikk

1

1

2

1

128
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6.2 VEILEDNING
Tabell 3: Veiledning – privat og offentlig

Spesialitet

Veiledning offentlig tannhelsetjeneste

Endodonti

Journalført: 104 stk. (hovedsakelig offentlig)
Telefonsamtaler som ikke er journalført: ca. 30 stk.
- Intern kasusdiskusjon og veiledning TkVest/H: ca 40 stk.
Prognosevurdering/Ekstraksjoner: 8 timer
Helfo: 4 timer
Annet: Beh. Sp. Kasus: 3 timer
Veiledning av studenter og hospiterende kolleger ved avdelingen.
2 dagers hospitering med kolleger fra St Olavs hospital for å vise
dem våre rutiner.
Rådgivning på mail, telefon eller kontor: Minimum 400 stk. pr. år.

Periodonti

Haukeland sjukehus
tannklinikk

Spesialtannpleiere
Haukeland sykehus
tannklinikk
Pedodonti
Spesialistklinikk
kariologi
Spesialistklinikk
Kjeveortopedi/LKG

Veileder Tannpleierstudenter kull 3. Bachelor oppgave i
oppfølging av implantatpasienter
100 konsultasjoner (via mail eller telefon)
2 timers kurs til spesialistkandidatene i pedodonti (UiB, UiT, UiO)
Veileder for 2 studenter ved IKO/UIB masteroppgave ”Tann- og
okklusjonsavvik hos 6 år gamle barn født med LKG” levert jan 15
Veileder for 2 studenter ved IKO/UIB masteroppgave ”Bare en
leppe-spalte» leveres jan 16
Coveileder for dr. Mecheala A El-shiek ved Uni of Khartoum
«Objectives for establishing a cleft team in Sudan. Responsibilities
for the team members in management of cleft care.”

6.3 INTERN KOMPETANSEHEVING
Alle ansatte ved TkVest/H får årlige individuelle kursmidler til kompetansegivende
kurs. I tillegg støtter kompetansesenteret kurs som er nødvendig for å ha høy
kompetanse i det fagfeltet den ansatte jobber i.
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Hver 6. uke holdes det fagdager for alle ansatte på TkVest/H der de ulike fagområder
og forskning har egne dager. Fagdagene er åpne for ansatte i tannhelsetjenesten og
ved IKO, Universitetet i Bergen.
Tema for fagdager i 2015 var:
-

Sykehus tannhelsetjenester

-

Protetikk

-

Odontofobibehandling

-

Forskningsdag med presentasjoner av prosjekter

-

Pedodonti

-

Kirurgi/Radiologi

-

Endodonti/Periodonti

-

LKG/Kjeveortopedi

-

Pasientrettighetsloven kap. 4 A og Organisasjonspsykologi

-

Akuttberedskap/Førstehjelp v/spesialsykepleier

6.4 EKSTERNE FORELESERE
TkVest/Hordaland hadde i 2015 disse eksterne foreleserne:
- Direktør i Legemiddelverket, Steinar Madsen
- Seniorrådgiver, Helge Gismarvik Høvik
- Assisterende fylkeslege, Martin Haugen
- Organisasjonspsykolog, Tina Ødegård ved Optimas
- Oral kirurg, Sigbjørn Løes
- Røde Kors førstehjelp

7. SPESIALISTUTDANNINGEN
To ansatte fra tannhelsetjenesten er tilsatt som spesialistutdanningskandidater i
pedodonti. Forventet slutteksamen er våren 2016. De to kandidatene har en
bindingstid i tannhelsetjenesten i Hordaland etter endt utdanning på 2 år.
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Hordaland fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten har bidratt med lønnsfinansiering
under hele utdanningsløpet. Vår pedodontist bidrar inn i spesialistutdanning med
klinisk veiledning i en 60 % stilling.

8. ODONTOFOBI/TOO
8.1.

TANNHELSETILBUD TIL ODONTOFOBI OG OVEGREPSUTSATTE
PASIENTER

Nøkkeltall for SFO/TOO i 2015:
SFO fikk 125 henviste pasienter i 2015. 137 personer har fått behandling - 67 barn
og 70 voksne

8.2.

ODONTOFOBI/TOO - ANTALL PLANLAGTE OG GJENNOMFØRTE KURS,
MØTER, SEMINAR OG NETTVERKSMØTER

Tabell 4: Gjennomførte kurs, seminar og møter
Kurs (tittel/tema)
SFO: Kurs for ansatte ved Voss
tannklinikk
SFO: Undervisning for master i
odontologi og bachelorstudiet ved
UiB
Sør: Sommermøte distrikt Sør
Sør: Julemøte distrikt Sør
Sør: Undervisning TOO team Aust
Undervisning for
tannhelsesekretærer ved Åsane
videregående
Kurs for Helsesøstre i Laksevåg
bydel
Møte med Psykisk helse Stord
kommune
Hospitering av ansatte fra TOOteam i region Vest
TOO-samlinger
Informasjon til private tannleger

Målgruppe

Varighet (timer)
6
25

1
1
5
3

3
3
48
21
2
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Undervisning ved IKO i 2015
Kurs (tittel/tema)
For tannleger:
Klinisk innføringskurs,
Generelt om psykologi i
behandlingssituasjonen
Klinisk kommunikasjon

Målgruppe

Varighet (timer)

Odontofobi - Kull 2

4 x 60 min

Klinisk kommunikasjon/
kommunikasjon barn og foreldre
TOO-prosjektet
«Pasienten min er vanskelig»
Studentene oppfordres til å komme
med CASE
Barn hos tannlege
Kognitiv utvikling hos barn
Etikk
Smerteforelesninger- Maren Gry L.
Agdal. Tilvenning
«Morgenseminarer» Pedodonti
v/Maren Gry L. Agdal.
For tannpleiere:
Klinisk innføringskurs,
Generelt om psykologi i
behandlingssituasjonen
Klinisk kommunikasjon
Klinisk kommunikasjon/
kommunikasjon barn og foreldre
Barn hos tannlege
Etikk
Andre (ikke i studieplanen):
Odontofobi
Odontofobi
Tannbehandlingsrelaterte
angstlidelser og KBT

Pedodonti,
Innføringskurs - Kull 4
Odontofobi - Kull 4
Odontofobi - Kull 5

3 x 45 min

Pedodonti - Kull 4
Pedodonti - Kull 4
Samf. Odont.
Pedo/odontofobi? - Kull?

3 x 45 min
3 x 45 min
2 x 45 min

For Marit Skeie - Kull 4

5 x 60 min

Odontofobi - Kull 1

4 x 60 min

2 x 60 min

Pedodonti,
Innføringskurs - Kull 2
Pedodonti - Kull 2
Samf.odont. - Kull 3
Lisenskandidater
PhD studenter
Tannhelsesekretærer Åsane
videregående

1 x 75 min
1 x 75 min

2 x 60 min
3 x 45 min
3 x 45 min
2 x 75 min
3 x 45 min
1 x 45 min
3 x 45 min

8.2.1 Hospitering ved TkVest/H
SFO har hatt 6 personer på hospitering i 2015, alle med 1 dag hver.
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8.3.

ODONTOFOBI/TOO - OMFANG AV TVERRFAGLIG SAMARBEID MED
ULIKE FAGMILJØ

Odontofobi er et fagområde hvor en er avhengig av et tverrfaglig samarbeid for å
lykkes.

Tabell 6: Tverrfaglig samarbeid 2015
Fagmiljø
IKO- avd. for pedodonti UiB

TkVest-Rogaland

Tannhelsesekretær utdanning
ved Åsane videregående skole

Samarbeid med ulike
helsestasjoner i Bergen angående
forebygging av injeksjonsfobi
samt fokus på forebygging av
injeksjonsfobi
Samarbeid med poliklinikk for
barn ved Institutt for klinisk
psykologi ved UiB.

Samarbeidets art
Samarbeid om undervisning i
forebygging og behandling av
odontofobi, på både bachelor og
masternivå
Samarbeid med psykologene i TOORogaland vedrørende oversiktsartikkel
om odontofobi og overgrep (igangsetting
2016).
Det blir gitt 3 timer undervisning i
odontofobi (også til
voksenopplæringsgruppen)
Samarbeid om behandling av pasienter
som lider av Blod-skade-injeksjonsfobi.
(Bilfobi).

SFO har bidratt til studentopplæring i
behandling av henviste pasienter med
blod- og injeksjonsfobi. Som en del av
TOO-arbeidet fikk TOO-psykologer tilbud
om opplæring i administrering av
injeksjoner for å kunne drive
eksponeringsterapi. Psykologer ved
OCD-teamet i Bergen og psykolog ved
Poliklinikk for barn og unge ble også
tilbydt dette kurset (egenfinansiert). SFO
var i etterkant av dette kurset behjelpelig
med videre praktisk trening slik at disse
psykologene kan behandle ekstraoral
injeksjonsfobi. En slik behandling vil
indirekte og kanskje direkte virke
forebyggende på angst for sprøyte hos
tannlege.
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Samarbeid i TOO-nettverket
Tema samlinger: 1 møte pr. semester i
(faggruppe/forskergruppemøter) både fag- og forskningsgruppe.
NOFOBI - Vika er medlem i
fagutvalget i SFO. SFO kan derfor
være med å fremme fokus på
TOO-prosjektet i denne
interesseforeningen.
Samarbeid med Kornstad DPS
vedrørende behandling av
pasienter med injeksjonsfobi.
I 2015 ble også IKO invitert til å
ha undervisning i kommunikasjon
med barn for førsteårsstudenter
på medisin og master i
odontologi. Dette samarbeidet er
planlagt utvidet i tiden som
kommer.
Vika er medlem i Norsk
psykologforenings utvalg for
klinisk helsepsykologi og vil
dermed representere
tannhelsetjenesten inn mot
utvalgets arbeid

8.4. FORSKNING OG UTVIKLING VED SFO/TOO
Tabell 7: FoU
Tiltakets innhold
Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i
odontologi
Bacheloroppgave:
Under arbeid: Prosjektoppgave for det integrerte
mastergradsstudiet i odontologi

Det arbeides kontinuerlig med å implementere ny kunnskap
fra nasjonalt nettverk i TOO inn mot master i
odontologistudiet og bachelorstudiet i tannpleie ved UiB

Grad av måloppnåelse
Offentlige tannlegers
holdninger til
behandling av redde pasienter
Atferdsteknikker i forbindelse
med tannbehandling
Tidsbruk i den offentlige
tannhelsetjenesten til å
forebygge og behandle
tannbehandlingsangst
Ansatte ved SFO er inviter til å
arbeide med fagplanen i
masterstudiet i odontologi inn
mot fagområdet odontofobi.
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Ansvar for undervisning i odontofobi for odontologistudenter
og tannpleiestudenter ved UiB

I tillegg har ansatte ansvar for
etikkundervisning for
odontologistudentene og for
bachelor i tannpleie, samt
undervisning i kommunikasjonog relasjons oppbygging for de
samme studentene. (Totalt ca
30 undervisningstimer
per år utenom veiledning på
bachelor-masteroppgaver).

Som i tidligere år har SFO gjennom 2015 hatt flere tannleger
og psykologer fra TOO-team i andre helseregioner på
hospitering. Ved å dele kunnskap og erfaringer på den måten
kan erfaringen ved SFO lettere kunne integreres av personalet
som hospiterer, samt at slike hospiteringer
genererer relevante problemstillinger og diskusjoner som
fører til mer kunnskap både for SFO og dem som hospiterer.
En slik erfaringsutveksling som man får tid til i løpet av 1-2
dager med hospitering er derfor svært verdifull for begge
parter
Ansvar for utforming av eksamensoppgaver samt sensurering
av eksamen i odontofobi som holdes i regi av Norsk forening
for odontofobi. Dette er en eksamen som måler teoretisk og
klinisk anvendelse av kognitiv atferdsterapi inn mot
behandling av odontofobi.

9.

FORSKNING

9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER
I 2015 var det tilsatt 4 forskere i henholdsvis; 100 %, 40%, 50%, og 20% stilling. 3
stipendiater var tilsatt i 2015.

Fylkestannlegen opprettet i 2014 et fond for alle ansatte i tannhelsetjenesten, hvor
det og ble mulig å søke om midler til forskningsprosjekter eller til frikjøp fra stilling for
å jobbe med forskningsprosjekt. Et av målene er at ansatte i tannhelsetjenesten skal
se på deltakelse i forskningsaktivitet som en naturlig del av klinisk praksis. Dette vil
mest sannsynlig bidra til økt kunnskap og bedre forutsetninger for å kritisk vurdere ny
vitenskap, og dermed fremtidig gi en mer effektiv og høyere kvalitet på tjenesten.
Forskningsmøter avholdes regelmessig med alle ansatte som er involvert forskning
ved TkVest/H.
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9.2. FORSKNINGSSTRATEGI
I 2014 ble det ferdigstilt en forskningsstrategi for TkVest/H. Det ble besluttet at
forskning i TkVest/H skal omfatte klinisk forskning, atferdsteoretisk og epidemiologisk
befolkningsrettet forskning. TkVest/H skal bidra til translasjonell forskning.

9.3 FORSKNINGSPROSJEKTER
9.3.1 Pågående prosjekter


Oral helsekunnskap, holdninger og praksis blant foreldre med
innvandrerbakgrunn i Norge.
Studere kunnskap, holdninger og atferd relatert til tannhelse blant
innvandrermødre med nyfødte barn (0-3 måneder), der en skal gjennomføre et
informasjonsprogram for å øke mødrene sine kunnskaper. Arbeidet blir
gjennomført i samarbeid med helsestasjoner.



Karies i Sør tannhelsedistrikt i Hordaland
Kartlegging av tannhelsestatus, karies risikovurdering, holdninger og atferd blant
barn og unge (5-, 12-, og 18-åringar) i distrikt Sør i Hordaland.



Tannhelse og barnevern – samhandling til beste for barnet
Studere tannhelsepersonell sin meldeplikt ved mistanke om barn som er blitt
utsatt for omsorgssvikt. Prosjektet evaluerer tannhelsepersonell sin erfaring med
samarbeid med barnevernet og vil prøve å påpeke suksessfaktorer som kan gjøre
at meldeplikten blir overholdt. Prosjektet er nasjonalt og er et PhD-prosjekt.



Intra-oral injection-phobia in children and adolescents Prevalence,
subgroups and the effect of cognitive behavioral treatment (CBT)
Phd-prosjekt som skal kartlegge forekomst av høy grad av frykt for intraorale
injeksjoner hos barn og ungdom, og effekten av kognitiv atferdsterapi hos barn og
unge diagnostisert med intraoral injeksjonsfobi.



Konsentrasjon av bisfenol A i spytt og urin etter fyllingsterapi med
plastbaserte tannmaterialer
Formålet med Phd prosjektet er å få kunnskap om konsentrasjonen av bisfenol A i
spytt og urin hos individ før og etter fyllingsterapi med plastbasert materiale.



Tannskader - prevalens og risikofaktorer i et livsløpsperspektiv
Formålet med studien er å undersøke forekomst av tannskader blant 16-åringer i
videregående skoler i Hordaland og identifisere risikofaktorer for tannskader i
populasjonen.
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Tannhelse og tannbehandling for personer med langvarige psykiske lidelser
Studere tannhelse og bruk av tannhelsetjenester hos personer med langvarig
psykisk sykdom. Studien vil bli utført i samarbeid med kommunal helsetjeneste i
Stord kommune. Prosjektet vil og utgreie et tannhelsetilbud i tråd med brukeren
sine ønsker.



Tannlegen og pasienten: Kraften i det usagte. En oppfølgingsstudie av
pasienter som har gjennomført behandling av odontofobi
Studien undersøker i hvilken grad pasienter etter avslutta odontofobibehandling
ved Senter for odontofobi i Bergen mestrer vanlig tannbehandling, samt hvordan
de har erfart overgangen til ordinær tannbehandling.



Tann og okklusjonsavvik hos 6 år gamle barn med leppe-kjeve-ganespalte
I studien har en undersøkt forekomst og fordeling av ulike tann og okklusjonsavvik
ved ulike spaltevarianter hos 6 år gamle barn, som har blitt kontrollert av vårt
spalteteam ved TkVest/Hordaland i en 10-årsperiode.



Orale manifestasjoner ved polyendokrint syndrom, type 1 (APS1)
Hensikten med denne kliniske studien er å kartlegge orale manifestasjoner i
pasienter med APS-type1 syndrom. APS 1 er kjennetegnet av polyendokrin svikt,
kronisk mukokutan candidiasis og ektodermale symptom. Prosjektet er en del av
et større prosjekt omkring APS1, i regi av Helse-Vest.

9.3.2 Forskernettverk mellom regionale odontologiske kompetansesentre.
Våre forskere har deltatt på felles forskningsmøter i regi av kompetansentrene (2
stk).

9.4 KONFERANSER/MØTER
-

Den store konferansen «Tannhelse og barnevern – samhandling til beste for
barnet» ble arrangert 2. og 3.12.2015. 600 personer deltok i Bergen og
Stavanger. Arrangementskomiteen hadde tilsatte fra tannhelsetjenesten i
Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, Statens Barnehus i Stavanger og
Bergen, RVTS (Ressurssenter mot vold traumatisk stress) og
TkVest/Hordaland.

-

Senter for odontofobi er medarrangør av nasjonale TOO-møter/seminar.
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9.5 AKTIVITET INNEN FORSKNING
9.5.1 Forskningsrapportering TkVest/H
Publikasjoner TkVest/H i 2015:
Subgingival microbial profiles of Sudanese patients with aggressive periodontitis.
Elabdeen HR, Mustafa M, Hasturk H, Klepac-Ceraj V, Ali RW, Paster BJ, Van
Dyke T, Bolstad AI. J Periodontal Res. 2014 Dec 9.
Influence of type 2 diabetes on local production of inflammatory molecules in
adults with and without chronic periodontitis: a cross-sectional study. Mohamed
HG, Idris SB, Ahmed MF, Åstrøm AN, Mustafa K, Ibrahim SO, Mustafa M. BMC
Oral Health. 2015 Jul 27.
Impact of Chronic Periodontitis on Levels of Glucoregulatory Biomarkers in
Gingival Crevicular Fluid of Adults with and without Type 2 Diabetes. Mohamed
HG, Idris SB, Mustafa M, Ahmed MF, Åstrøm AN, Mustafa K, Ibrahim SO. PLoS
One. 2015 May 20;10(5).

Posterpresentasjoner:

K.G. Berge, M.L. Agdal, M. Vika, M.S. Skeie: International Association of Pediatric
Dentistry (IAPD), Glasgow, Skottland 01.-04. juli 2015. Posterpresentasjon; “Prevalence of intra-oral injection fear in children and adolescents”.

9.6 VEILEDNING VED SENTER FOR ODONTOFOBI I 2015:
Psykolog og spesialtannlege SFO er begge biveiledere for PhD prosjekt: Intraoral injection-phobia in children and adolescents. Prevalence, subgroups and
the effect of cognitive behavioral treatment (CBT).
2. Psykolog og spesialtannlege SFO: Prosjektoppgave for det integrerte
mastergradsstudiet i odontologi: Angstsymptomer og katastrofetanker hos 1016 åringer som har odontofobi og/eller intra-oral injeksjonsfobi. (Innlevert 26
januar 2015).
3. Psykolog og spesialtannlege SFO: Veiledning for bacheloroppgave i
odontologi: «Holding av barn i tannlegestolen».
4. Psykolog og spesialtannlege SFO: Veiledning på bacheloroppgave tannpleie:
En beskrivelse av ulike atferdsteknikker for å behandle barn som vegrer seg
for tannbehandling.
1.
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5.

Psykolog SFO: faglig rådgivning i forbindelse med forskningsprosjekt ved TkS:
”Opplevelser av tannbehandling hos mennesker som har vært utsatt for
overgrep”. En kvalitativ studie av mennesker som har vært utsatt for overgrep
av voldelig og/eller seksuell karakter og deres erfaringer med tannbehandling.

9.7 VEILEDNINGSAKTIVITET 2015
Ved forskningsavdelingen har det vært tilsatt 4 forskere som alle er involvert i
veiledning på Phd og masternivå.
Følgende veiledning har blitt gitt:
masteroppgave for 2 stud. odont sammen med kjeveortoped LKG. Veiledning av
dobbelkompetanse-kandidat (Phd + spesialitet i perio).
PhD kandidat: «Barnevern og tannhelsetjenesten; samarbeid til barnets beste.
Veiledning av forskerlinjekandidater på traumeforekomst hos 18 åringer i Hordaland.

Spesialtannpleiere
Haukeland sykehus
tannklinikk
Spesialistklinikk
Kjeveortopedi/LKG

Veileder Tannpleierstudenter kull 3. Bachelor oppgave i oppfølging
av implantatpasienter
Veileder for 2 studenter ved IKO/UIB masteroppgave «Tann og
okklusjonsavvik hos 6 år gamle barn født med LKG» levert jan 15
Veileder for 2 studenter ved IKO/UIB masteroppgave «Bare en
leppe-spalte» leveres jan 2016
Coveileder for dr. Mecheala A El-shiek ved Uni of Khartoum
« Objectives for establishing a cleft team in Sudan. Responsibilities
for the team members in management of cleft care.”

Veiledning og rådgivning overfor tannhelsetjenesten og til befolkningen 2015 beskrivelse og omfang:
Spesialitet
Endodonti

Veiledning offentlig og privat
tannhelsetjeneste
Journalført: 104 stk. (hovedsakelig offentlig)
Telefonsamtaler som ikke er journalført: ca. 30 stk.
Intern kasusdiskusjon og veiledning TkV: ca 40 stk.
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Periodonti

Haukeland sjukehus
tannklinikk

Pedodonti
Spesialistklinikk kariologi

Prognosevurdering/Ekstraksjoner: 8 timer
Helfo: 4 timer
Annet: Beh. Sp. Kasus: 3 timer
Veiledning av studenter og hospiterende kolleger ved avdelingen
2 dagers hospitering med kolleger fra St Olavs hospital for å vise
dem våre rutiner.
Rådgivning på mail, telefon eller kontor: Minimum 400 stk. pr. år.
100 konsultasjoner (via mail eller telefon)
2 timers kurs til spesialistkandidatene i pedodonti (UiB, UiT, UiO)

9.8 FORSKNINGSNETTVERK
Oppdrag og pilotprosjekt
Tannhelsetjenesten sitt kompetansesenter avdeling Hordaland har fått i oppdrag av
Helsedirektoratet å utrede nødvendige IT-løsninger for å etablere et nytt
forskningsnettverk i tannhelsetjenesten i Vest region. En pilotundersøkelse om
munntørrhet og uttesting av et uttrekksverktøy i tannlege og legepraksiser vil bli
gjennomført på Vestlandet og Sørlandet i 2016. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt
med Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Oslo, med Universitetet i Bergen
og Oslo, og med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør.
Arbeidet forutsetter samarbeid med universitet og allmennmedisinske
forskningsenheter. Praksisbasert forskingsnettverk er en redskap for å støtte klinisk
og praksisnær forsking. Formålet er å legge til rette for rekruttering av klinikere og
pasientene deres til studier og innsamling av data.
Tannhelsetjenesten har ikke praksisbasert forskingsnettverk i Norge i dag.
Rekruttering og datainnsamling blir organisert på ny hver gang et forskningsprosjekt
starter opp i primærhelsetjenesten. Dette er arbeidskrevende, kostbart og skaper
høye terskler for å drive forskning i primærhelsetjenesten.
Tannhelsetjenesten gjennomførte en studietur til Skottland høsten 2015 der det har
vært et nettverk i tannhelsetjenesten fra 1998. Nettverket i Skottland blir delvis
finansiert av National Health Service.
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10 . REGIONALT SAMARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER
10.1 REGIONALT SAMARBEIDE

Det ble avholdt 2 møter i et samarbeidsorgan mellom de tre fylkene i Vest i løpet av
2015.
Det er inngått en samarbeidsavtale med Tannhelsetjenesten i Hordaland fylke og
Medisinsk Odontologisk Fakultet, UiB, som og regulerer samarbeidet med IKO og
TkVest/H, som ble signert høsten 2013. Denne ble revidert og ny revidert utgave
signert høsten 2015.

10.2 NETTVERKSMØTER MELLOM KOMPETANSESENTRA

TkVest/H deltar i et nettverk med de andre regionale odontologiske
kompetansesentra i Norge. Nettverket har to møter årlig og møteansvaret deles
mellom de forskjellige kompetansesentrene. I 2015 var de to møtene lagt til TkNN i
Tromsø og TkMN i Trondheim.

11. FOKUSOMRÅDER OG VIDERE OPPBYGGING AV TKV/HORDALAND
Mål:
TkVest/Hordaland har som mål å levere tjenester på oppdrag fra Stortinget beskrevet
i Stortingsmelding 35 (2006-2007). Vi arbeider for å nå ut med vårt tilbud overfor den
private tannhelsetjenesten.
Et annet prioritert område er oppbygning av forskningsavdelingen, med formål å øke
forskningsaktiviteten
TkVest/H vil styrke det odontologiske fagområdet i region Vest gjennom samarbeid
med tannhelsetjenesten, helsetjenesten og med aktuelle utdanningsinstitusjoner.
TKVest/H trenger større lokaler og ønsker en samlokalisering mellom klinikk og
forskning/administrasjon. En håper at dette er realiserbart i den nye helseklyngen
som planlegges av UiB på Årstadvollen.
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