
 

Årsmelding 2019 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 
 

Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et foretak og har 170 medarbeidere fordelt på 
tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, psykologspesialist, kontor- og rengjøringspersonell i 
ulike stillingsstørrelser. I tillegg kjøpes tjenester hos privatpraktiserende tannleger og 
ernæringsfysiolog. Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 26 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg 
tilbys tannbehandling på et sykehus og to fengsler. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av 
behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten og gir behandlingstilbud til innbyggere i midtfylket. 

Mål, gjennomføring og resultater 

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF mottar bestilling fra fylkesutvalget på hvor mange som skal 
behandles i løpet av året, og hvor mange som skal være under tilsyn. Bestillingen ble oppfylt. I de 
prioriterte grupper var  74 065 personer under tilsyn og det ble ferdigbehandlet 45 776 pasienter. 
Totalt 87 625 personer var under tilsyn av Tannhelsetjenesten i 2019. Det utgjør vel 30 % av 
befolkningen. Tannhelsetilstanden, målt på indikatorkullene 3, 5, 12, 15 og 18 år, er meget god, og 
blant de beste i landet. 84,9 % av 5-åringene og 67,2 % av 12-åringene har aldri hatt hull i tennene. 
Det samme gjelder 30,8 % av 18-åringene mot 18,2 % i 2005. Det er fortsatt nødvendig med en 
forsterket innsats for en risikogruppe som utgjør 10-15 %. 
 

Tabell 4. Spredning av DMFT (tenner med hull eller fyllinger) i prosent 
 

Alder DMFT=0 DMFT= 
1-4 

DMFT= 
5-9 

DMFT= 
10-14 

DMFT>15 

3 år 96,0 3,2 0,7 0,1 0,0 

5 år 84,9 10,8 3,3 1,0 0,0 

12 år 67,2 30,8 1,8 0,1 0 

15 år 44,6 43,0 10,7 1,4 0,3 

18 år 30,8 46,2 17,6 4,6 0,8 

 

Kvalitet 
BFK Tannhelse har et IK-system for å ivareta kvalitet, internkontroll og pasientsikkerhet. Det jobbes 
kontinuerlig med kvalitetsutvikling og forbedring gjennom styrkebasert tilnærming. Tjenesten ble i 
2017, ved hjelp av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, ISO-sertifisert etter ISO 9001 standarden for 
kvalitet. 
 

Kompetanse 
BFK Tannhelse har medarbeidere med variert spesialkompetanse, og kan tilby tjenester med stor 
faglig bredde. Tjenesten benyttes som praksisarena for alle de tannhelsefaglige utdanningene. 
Gjennom TkS (Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør) deltar BFK Tannhelse i forsknings- og 
fagutviklingsprosjekter. 

 

Likestilling 
Av tjenestens 170 ansatte ved årsskiftet utgjorde kvinnene 93 %.  Det er ansatt 11 mannlige 
tannleger og en mannlig tannpleier. Ledergruppen består av 12 kvinner. I de senere år har flere 
kvinner enn menn fullført tannlegestudiet, og flere menn enn kvinner har tradisjonelt valgt å etablere 
seg i privat praksis. 



Blant tannhelsesekretærene og tannpleierne er det svært få menn på landsbasis. Ansvaret for 
likestilling i tjenesten ligger hos fylkestannlegen. Tannhelsetjenesten har en rekke medarbeidere med 
minoritetsbakgrunn. Sykefraværet i 2019 lå på 6,2 %. 

 

Andre aktiviteter 
BFK Tannhelse gir tannhelsetilbud til de innsatte i fengslene i Buskerud ved øremerkede tilskudd fra 
staten. Det er tannlegevaktordning i Hallingdal, Drammen, Kongsberg og Hønefoss som gir 
befolkningen i Buskerud tilbud om akutthjelp i helger og høytider. Tannklinikken på Drammen 
Sykehus tilbyr tannbehandling i narkose. Lystgassbehandling blir utført på tannklinikkene i 
Krokstadelva, Kongsberg, Hønefoss og Ål. Tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige er videreført 
gjennom tre ulike ordninger. Det er etablert et eget tverrfaglig tannhelseteam med psykologspesialist 
som tilbyr tilrettelagt tannbehandling for pasienter med sterk tannbehandlingsangst, tortur-
overlevere og overgrepsutsatte. Dette er del av en nasjonal satsing med tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet. 
 

Folkehelse 
Formålsparagrafen i Tannhelsetjenesteloven sier at "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". Tannhelsetjenestens folkehelseavdeling har en sentral rolle i dette arbeidet, og 
bidrar til koordinering og systematisering av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
distriktene og i kommunene gjennom samarbeid og samhandling med mange ulike aktører. Til 
sammen ble det brukt 3879 timer på utadrettet virksomhet. 
 

Regnskapsresultat  
I forståelse med styret i tannhelsetjenesten drives virksomheten stramt, men forsvarlig.  
 
Driftsinntektene ligger noe under budsjettert nivå. Lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettert.  
Det er forventet at pensjonsutgifter utover ordinær premie dekkes inn av sentralt avsatt pott. 
Regnskapsmessig merforbruk i 2019 utgjør 0,45 millioner kroner før kompensasjon. 
 
Investeringsutgifter: 
Det har ikke vært store utfordringer med hensyn til innredning av nye klinikker eller innkjøp av 
kostbart utstyr i 2019. Nye tannklinikker i Hønefoss og Kongsberg skal innredes i 2020. Det forventes 
at mindreforbruk i 2018 og 2019 dekker disse utgiftene. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 
utgjør 5 millioner kroner.  
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