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ÅRSRAPPORT TKØ 2011 
 

1. Oppsummering 

TKØ har i mesteparten av 2011 vært et prosjekt, men et IS (Interfylkeskommunalt 
samarbeid) etter kommunelovens § 27 er nå etablert i henhold til vedtak i 
fylkestingene / bystyret i Oslo.  
 
Seks personer i til sammen 2,6 % stilling var tilknyttet prosjektet / samarbeidet i 2011. 
Medarbeiderne er ansatt i Østfold fylkeskommune, og to som har prosjekttilknytning, 
er ansatt i Hedmark. Kontorplass er delt mellom tannhelsetjenestene i Oslo og 
Østfold. 

Forskning og utviklingsarbeid, FOU, har vært TKØs hovedsatsning i 2011. Det er 
gjennomført flere kurs og TKØ har støttet og bidrar til flere FOU-prosjekter i 
fylkeskommunene og privat tannhelsetjeneste. TKØ fikk i 2011 publisert sin første 
artikkel om tannhelse for eldre i sykehjem i Østfold i et internasjonal tidskrift.  
 
TKØ etablerte i 2011 eget nettsted (www.tkost.no). I tillegg lanserte vi et 
egenprodusert e-læringsprogram om smittevern. Dette har sammen med andre 
relevante e-læringsprogram for tannhelsepersonell blitt gjort tilgjengelig på nettstedet.  
 
TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011. 
 

2.  Etablering TKØ som et IS 

TKØ ble etablert som Interfylkeskommunalt / kommunalt samarbeid etter 
kommunelovens § 27  den 8. november 2011. De styrende organer for TKØ er nå 
representantskap og styre. Fylkestingene / bystyret i Oslo har oppnevnt hvert sitt 
medlem til representantskapet. Representantskapet har oppnevnt styre som består 
av et medlem fra hvert fylke og en representant fra Det odontologiske fakultet 
Universitetet i Oslo. Se http://www.tkost.no/om-tko.194284.no.html 

 
Prosjektleder for TKØ har vært konstituert som leder etter den formelle etableringen. 
I 2011 ble det gjennomført 3 møter i styringsgruppen.  
. 

3. Ansatte og ansettelsesforhold  

Organiseringen som et IS innebærer at ingen kan være ansatt i TKØ. De må 
ansettes i Oslo kommune eller en av fylkeskommunene som deltar i samarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tkost.no/
http://www.tkost.no/om-tko.194284.no.html
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Følgende personer har vært tilknyttet TKØ og finansiert gjennom  
prosjektet/samarbeidet i 2011: 
 

Stillingsbetegnelse Ansatt i Stillingsstørrelse og tid 

Prosjektleder/konstituert 
leder 

Østfold fylkeskommune 100 % stilling 

Forskningsleder Østfold fylkeskommune 50 % stilling 

E lærings-koordinator Østfold fylkeskommune 50 % stilling fra 15. mai 

Forsker Østfold fylkeskommune 20 % stilling fra 1. september 

Tannlege tilknyttet TOO 
prosjektet 

Hedmark fylkeskommune 20 % stilling fra 1. september 

Tannhelsesekretær 
tilknyttet TOO prosjektet 

Hedmark fylkeskommune 20 % stilling fra 1. september 

Biostatistiker  Timelønn. Avtale om 30 timer 
i 2011 

  
Kun konstituert leder har fast ansettelsesforhold. De øvrige er ansatt i midlertidige 
stillinger. Dette er et problem for TKØ. 
 
 

4. Lokalisering 

TKØ er foreløpig ikke lokalisert i egne lokaler og det foreligger heller ingen 
umiddelbare planer om det. Konstituert leder har kontordag i Østfold ca. to dager i 
uken. De tre andre dagene er hun lokalisert i administrasjonen hos tannhelse-
tjenesten i Oslo sammen med øvrige medarbeidere i TKØ. Ansatte i Hedmark som er 
tilknyttet TOO prosjektet har arbeidsplass der, men holder kontakt med TKØ via 
møter og e-post. 
 
I 2011 har det vært utredet lokalisering i mulig nytt bygg for Institutt for klinisk 
odontologi ved Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo. Det kan nå se ut til at 
det i stedet blir en påbygging / ombygging på nåværende tomt og mulighet for 
inkludering av TKØ er mer usikker. TKØ har derfor meldt sin interesse for 
permanente lokaler i et nytt bygg planlagt lokalisert på området til Ullevål sykehus. 
Dette skal romme storbylegevakt, tannlegevakt og administrasjon for den nye 
helseetaten i Oslo kommune. 
 

 

5.  Forskning 

Forskning har vært hovedsatsningsområdet for TKØ i 2011. Flere nye prosjekt er blitt 
etablert og støttet. Aktiviteten i pågående forskningsprosjekt har vært variabel. Et 
ønske om å etablere et kvalitativt godt forskningsprosjekt forankret i alle fylkene har 
ikke latt seg gjennomføre, men er ikke skrinlagt. Forskningsaktiviteten har hatt 
hovedvekt på å initiere og støtte FOU prosjekter i vår region. Dette innbærer 
regelmessige møter med prosjektdeltakere. Prosjekter i vår region blir presentert på 
TKØs nettside. 
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Forskning er tema på alle møter i styringsgruppe / styre. Forskningsleder har deltatt 
på en rekke møter / seminarer med innlegg om forskning i tannhelsetjenesten, også i 
andre regioner. På TKØs nettsted har hun utarbeidet en egen fane om FOU.   
Hun har vært møter med blant annet senter for omsorgsforskning på Gjøvik, 
allmennmedisinsk forskningsenhet UiO, Det odontologiske fakultet UiO, 
nettverksmøter med allmennmedisinske forskningsenheter og innlegg på ECG, 
European College of Gerontologys kongress. 
 
Forskningslederens jobb er tredelt. Hun skal både jobbe strategisk, delta som 
veileder i andres prosjekter samt drive egen forskning. 
 
Forsker tilsatt i 20 % stilling har bidratt til veiledning i prosjekter, strategisk arbeid og 
til TKØs nettsider. 

Østfoldprosjektet 

TKØ fikk publisert sin første artikkel i et engelskspråklig tidsskrift i løpet av 2011: 
”Are the barriers to good oral hygiene in nursing homes within the nurses or the 
patients?” En poster basert på samme materiale ble presentert på European College 
of Gerontologys kongress i mai. Prosjektet som artikkelen og poster bygger på 
fortsatte med datainnsamling i 2011 og vil fortsette til 2013. Det planlegges ny 
publisering etter dette. 

Endoprosjektet 

Samarbeidet mellom TKØ og Norsk forening for endodonti om undersøkelsen 
”Forekomst av diagnostiserte tenner med endodontisk sykdom i allmenn praksis i 
Norge” fortsatte i 2011. En poster om prosjektet ble presentert på European Socity of 
Endodontics kongress i september 2011. Artikkel for internasjonalt tidsskrift basert på 
samme materiale er under utarbeidelse. 

Traumeprosjektet 

Undersøkelsen ” En langtidsstudie av pulpaoverlevelse etter lateralluksasjons- og 
ekstrusjonsskader i permanente incisiver” som er et samarbeid mellom 
Tannhelsetjenesten i Oslo og TKØ, har fortsatt i 2011. Dataregistreringen er blitt noe 
forsinket på grunn av mangel på ressurser. 

Hedmarksprosjekter 

I 2011 er det startet flere prosjekter i samarbeid med Tannhelsetjenesten i Hedmark 
som viser stor interesse for forsknings og utviklingsoppgaver. 

FOU på nettstedet 

FOU har blitt opprettet som egen tjeneste (fane) på TKØs nettsted, som ble utviklet i 
løpet av høsten 2011, og som er ment å skulle være til hjelp for medarbeidere i 
Tannhelsetjenesten som ønsker å starte egne prosjekter. Det har kommet gode 
tilbakemeldinger på nettsiden. 
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6.  E-læring 

E-læringsprogrammet om smittevern ble ferdig utviklet og lansert på slutten av 2011. 
Det gjenstår en del markedsføringsarbeid for å gjøre programmet kjent. Dette må 
gjennomføres i 2012. Et e-læringsprogram om immunologi er innkjøpt og tilpasset for 
tannhelsepersonell. Etablering av nettside har vært en forutsetning for e-lærings-
satsningen til TKØ. Flere relevante programmer for tannhelsepersonell er nå 
presentert her. 
 
E-læring er i tidligere i liten grad tatt i bruk i tannhelsetjenesten. Det fantes bare et 
norskprodusert program før ”Smittefritt” ble lansert. Det ligger en utfordring i å få 
tannhelsepersonell, som tradisjonelt er svært klinisk rettet, til å ta i bruk programmet. 
 

7. Fagutvikling og kursvirksomhet 

TKØ har gjennomført følgende arrangementer og kurs i 2011: 
 

 Februar 2011. Kurs for tannleger: Systematisk endodontisk behandling i 
praksis 

 Februar 2011. Introduksjonsprogram om forskning i tannhelsetjenesten - 
Fylkestannlegenes rolle og oppgaver 

 Mai - juni 2011. Introduksjonskurs til klinisk forskning. 
 Desember 2011: Fagdag for tannpleierne som deltar i Østfoldprosjektet. 
 E-læringsprogrammet ”Smittefritt på tannklinikk” 
 E-læringsprogram om immunologi  
 TKØs nettsted  

 
 

8. Prosjekt for å utvikle et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og 
overgrepsutsatte og personer med odontofobi 

Det er bare de odontologiske kompetansesentrene som kan søke om midler til dette 
formålet. Midler til prosjektet ble gitt i siste halvår 2011. Forutsetningen er at det skal 
bygges opp kompetanse på fagfeltet før behandling iverksettes. I 2011 har de 
odontologiske kompetansesentrene sammen planlagt et omfattende pilotkurs for 
team ved kompetansesentrene. TKØ har både faglig (ved forskningsleder) og 
administrativ ledelse av opplæringsprogrammet. Det er gjennomført 
ansettelsesprosess for en tannlege som skal knyttes til prosjektet i 40 % stilling i 
2011. Han tiltrådte 1. januar 2012. Et team med tannlege og sekretær fra Hedmark er 
knyttet til prosjektet i 20 % stilling. 
 

 

9.  Drift - aktivitet for prosjektleder / konstituert leder 

Prosjektleder / konstituert leder ivaretar de fleste administrative funksjoner. Når det 
gjelder regnskaps- og rapporteringssystemer, lønn og reiseregning og IT tjenester, 
benyttes Østfold fylkeskommunes tjenester.  
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Foruten administrativt arbeid har prosjektleder deltatt i en rekke møter og aktiviteter:  
 Har gjennomført tre ansettelsesprosesser med utlysninger og intervjuer. 
 Deltatt i konseptvalgutredning for nytt bygg IKO, UiO for å klargjøre mulighet 

for samlokalisering med IKO og lokaler for TKØ 
 Ledet arbeidet med utvikling av ”Smittefritt på tannklinikk”.  
 Arbeid med videre e-læringssatsning 
 Arbeidet for å etablere TOO prosjektet for TKØ 
 Deltatt i en rekke forskningsaktiviteter enten sammen med forskningsleder 

eller alene 
 Deltar i odontologisk referansegruppe i Helsebiblioteket 
 Deltatt på Årskursus 2011 
 Folkehelsekonferanse Terningen Arena 
 Nettverkssamlinger for kompetansesentrene 
 Møter med leverandør av nettside 
 Fylkestannlegemøter 
 Konferanse om sykehusodontologi 

 
 

10.  Økonomi 

Statlige midler gitt via Helsedirektoratet har i hovedsak finansiert TKØ i 2011. Men 
direktoratet signaliserte i tildelingsbrevet for 2011 en forventning om fylkes-
kommunale / kommunale bidrag til etterutdanning, styre og representantskap. 
 
TKØ fikk til sammen kr 2 626 997 i tilskuddsmidler fra staten i 2011. Kr 600 000 av 
disse ble gitt i egen tildeling og var øremerket TOO prosjektet. Ubrukte tilskuddmidler 
herfra ble overført til eget bundet fond ved årsoppgjøret. 
 
Fylkeskommunene / Oslo kommune har bidratt med kr 100 000 hver i 2011. Kr 
400 000 er overført til eget bundet driftfond. 
 
TKØ hadde 2011 små inntekter fra kursavgifter. 
 
Utgiftene for TKØ ble lavere enn budsjettert. Dette skyldtes både at ansettelser ble 
gjennomført senere enn planlagt, at en forsker som det ble budsjettert med ikke ble 
ansatt og noe lavere aktivitet enn forventet i kombinasjon med feilbudsjettering. 
Etter overføring til bundet TOO fond og fylkeskommunalt fond ble det nødvendig å 
belaste det bundne driftsfondet med kr 166 615. 


