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Sammendrag�
Året 2019 startet med at senteret fra årsskiftet ble en 
del av seksjon tannhelse i Trøndelag fylkeskommune.

Organisasjonsendringen var et resultat av at 
Møre og Romsdal fylkeskommune trakk seg 
som deltaker i det interkommunale selskapet fra 
2019, og Trøndelag fylke sto igjen som eneste 
deltaker. Virksomhetsoverdragelsen medførte store 
administrative tilpasninger for å implementere 
senteret i fylkeskommunens systemer. I forbindelse 
med organisasjonsendringen ble det også vedtatt en 
navneendring av senteret fra Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Midt-Norge IKS til 
Kompetansesenteret Tannhelse Midt for å forenkle 
kommunikasjonen mot publikum og eksterne aktører.

I tillegg til organisasjonsendringen hadde senteret 
flyttet inn i nye lokaler én måned før årsskiftet. 
Oppstarten av 2019 var derfor preget av medarbeidere 
som var slitne etter en krevende flytting, men også 
glade og optimistiske over nye, flotte lokaler. 

Etter fem måneder med tilpassing av systemene til 
fylkeskommunens administrasjon, vedtok fylkestinget 
i juni at senteret fra 1.1.2020 skulle organiseres som 
et fylkeskommunalt foretak. Først i fylkestinget i 
desember ble vedtekter og styremedlemmer for 
senteret vedtatt, noe som førte til omfattende arbeid 
med ny organisasjonsendring på slutten av året.

Flerfagligheten i klinikken er en unik og etterspurt 
ressurs i regionen. Aktiviteten ved klinikken har vært 
stabil gjennom året, men det var en liten nedgang i 
antall henvisninger og dermed noe redusert omsetning.

Flere nye forskningsprosjekter ble startet opp i 2019, 
deriblant to nye doktorgradsprosjekter. Målrettet 
satsing på økt forskerkompetanse ved senteret 
har bidratt til aksept og publikasjon av flere artikler 
gjennom året, og senteret fikk de første tilslagene fra 
Norsk Forskningsråd om finansiering av prosjekter. To 
store prosjekter ble avsluttet i 2019; Datainnsamling 

i HUNT 4 og Pilot R-tann. Andre forskningsprosjekter 
som tidligere er startet opp, har fortsatt med planlagt 
progresjon.

Satsingen på tilrettelagt behandling for både barn 
og voksne ble videreført og videreutviklet i 2019. 
Staben ble økt samtidig som det ble ansatt egen 
avdelingsleder. For å øke mottaksapparatet for 
pasienter etter endt angstbehandling i TOO har 
det i 2019 vært et stort fokus på å utdanne flere 
tannbehandlerteam, både fra offentlige og private 
klinikker. Det ble i den forbindelse gjennomført to 
kurs for nye tannbehandlerteam TOO, i tillegg til at vi 
etablerte to tannbehandlerteam i egen organisasjon. 
Som en følge av dette anser vi kapasiteten ved 
utgang av 2019 som god. Den første samlingen 
for utdanning av fire desentraliserte Tbit-team ble 
gjennomført i 2019. Dette for å øke kapasiteten innen 
angstbehandling betydelig samtidig som kompetansen i 
tjenesten øker og pasienten kan hjelpes på lokal klinikk. 

Økonomisk ble 2019 et noe mer krevende år enn 
tidligere. Flyttingen like før årsskiftet medførte økte 
investeringskostnader ved innkjøp av nytt inventar 
og utstyr. Tilskuddene fra Helsedirektoratet dekker 
60% av både husleie og investeringer, og med økt 
eierbidrag kunne resten av investeringene dekkes inn. 
Omsetningen i klinikken var omtrent som året før, men 
økte kostnader både med investeringer og i personal i 
den avdelingen, bidro til et underskudd. 

I 2019 ble ledergruppen utvidet til fem personer, 
og med dagens struktur anses organisasjonen å 
være etablert for langsiktig stabilitet. Mannskapet i 
hver avdeling anses som tilstrekkelig for å svare til 
målsetningene i den gjeldende strategiplanen for 
senteret. 
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Introduksjon�til�virksomheten�
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge 
IKS (TkMN) ble etablert i 2010 som et interkommunalt 
selskap (IKS) med de tre fylkeskommunene Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal som 
likeverdige deltakere.

Fra 1.1.2018 ble de to Trøndelagsfylkene slått sammen 
til ett fylke, og antall deltakere i IKS-et gikk fra tre 
til to. Møre og Romsdal fylkeskommune gikk ut som 
deltaker fra 1.1.2019, og med kun én deltaker var IKS 
ikke lenger en reell organisasjonsform. Senteret ble da 
virksomhetsoverdratt av Trøndelag fylkeskommune 
som en del av seksjon tannhelse. Omtrent samtidig 
skiftet senteret navn til Kompetansesenteret Tannhelse 
Midt med forkortelsen TkMidt.

Samfunnsoppdraget
TkMidts samfunnsoppdrag er å sikre befolkningen i 
Midt-Norge tilgang til spesialiserte tannhelsetjenester 
slik at fylkeskommunene kan gi spesialisttjenester til 
personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 
Samfunnsoppdraget omfatter i tillegg å bidra til 
et kunnskapsløft innen tannhelse til nytte for den 
utøvende helsetjenesten og slik komme befolkningen til 
gode.

Med utgangspunkt i Stortingsmelding 35 (2006-2007) 
og regelverk for tilskuddsordningen «Etablering og 
drift av regionale odontologiske kompetansesentre» 
legges følgende intensjoner for senteret til grunn:

• være henvisningsinstans og øke tilgjengeligheten 
til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i 
regionen

• drive etterutdanning av tannhelsepersonell, 
samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og 
befolkningen

• bidra til forskning og faglig utvikling i 
tannhelsetjenesten i offentlig og privat sektor

• i samarbeid med odontologiske læresteder 
tilby klinisk praksistrening for tannleger under 
spesialistutdanning

• bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i 
regionen.
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Organisasjon
TkMidt var det siste av totalt seks regionale odontologiske 

kompetansesentre som ble etablert i Norge. Senteret åpnet dørene i nye 
lokaler 1. oktober 2014, i Klæbuveien 70, Trondheim. I desember 2018 

flyttet senteret til nye lokaler i Miljøbygget, Teknobyen. 

Selskapet ledes i 2019 av administrerende direktør Patrik Cetrelli med 
fylkestannlege i Trøndelag fylke, Kari Strand som overordnet leder. Ved 
utgangen av 2019 var det 55 ansatte ved senteret fordelt på 34 årsverk. 

Selskapet er inndelt i fire avdelinger (figur 1).

Figur 1. Organisasjonskart pr 31.12.2019

Kjernevirksomhet�
TkMidt har med bakgrunn i dette definert tre kjerneområder i sitt oppdrag 

som alle har pasienten i fokus (figur 2):

Figur 2. Kjerneområder TkMidt

Forskning
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Klinikkleder

Patrik Simon Cetrelli
Administrerende direktør

Ragnhild Hagen
Leder tilrettelagt behandling

Hege Ertzaas Fossland
Leder administrasjon

Hege Ertzaas Fossland
Assisterende direktør

Tilrettelagt behandling Administrasjon
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14
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4
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Pasientbehandling Forskning og innovasjon Kompetanseutvikling



Fagdisiplin Antall henviste pasienter 01.01.2019 – 31.12.2019

Oral kirurgi 757

Pedodonti 158

Kjeve- og ansiktsradiologi 201

Periodonti 103

Kjeveortopedi 6*

Endodonti 121

Protetikk 15

Spesialkompetanse implantatprotetikk 129

*Inntaksstopp fra 2018 på grunn av planlagt avvikling av tilsettingsforholdet
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Årets�aktiviteter�innenfor�
kjerneområdene
Pasientbehandling
Et av satsingsområdene i TkMidts strategiplan 2018-
2021 er Bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, 
og dette området omfatter spesialistbehandling og 
tverrfaglig pasientbehandling, tilrettelagt behandling, 
samt rådgiving. 

I 2019 er alle tannlegespesialitetene tilgjengelig i 
spesialistklinikken. Det gir et godt grunnlag for å 
løse de mest kompliserte pasientkasusene, der 
tverrfaglighet er en nødvendighet for å gi pasientene 
optimal behandling. Tilbudet av spesialisttjenester 
ved TkMidt gir befolkningen økt tilgjengelighet på 
kvalifiserte tannhelsetjenester. Tverrfagligheten utgjør 
også fundamentet for TkMidts kompetanseheving 
i tannhelsetjenesten og helsevesenet. Fem 
av spesialistene inkludert klinikkleder er faste 
heltidsansatte. Innen et par av spesialitetene har 
tannleger vært innleid i deltidsstillinger. Rekruttering, 
stabilisering og kompetanseheving hos eget personell 
har vært et fokusområde gjennom året, og dette 
vil være viktig også på veien videre. Klinikkens 
spesialister er essensielle for at senteret skal 

kunne utføre samfunnsoppdraget innenfor generell 
kompetanseheving i tannhelsetjenesten, samt øke 
tilgjengeligheten av spesialisttilbudet for befolkningen.

Spesialistbehandling og tverrfaglig behandling
Ved utgangen av 2019 har klinikken ni tannleger 
i klinikken hvor sju er spesialister og to har 
spesialkompetanse innen oralprotetikk, til sammen 6,5 
årsverk inkludert klinikkleder. Av fagkompetanse er 
alle tannlegespesialitetene tilgjengelig og tverrfaglige 
behandlingsmøter gjennomføres ukentlig hvor ulike 
kasus tas opp til diskusjon blant spesialistene. 

I 2019 mottok TkMidt 1 490 henvisninger til 
spesialistbehandling, en reduksjon fra 2018. 
Reduksjonen kan skyldes blant annet langtidsfravær 
og lange ventelister. Henvisningene er fordelt slik på de 
ulike spesialitetene:

Tabell 1. Henvisninger spesialistklinikken
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Tilrettelagt behandling – TOO og Tbit
Tilrettelagt behandling omfatter både et 
behandlingstilbud til voksne, omtalt som TOO, og et 
behandlingstilbud til barn, omtalt som Tbit. 

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud for personer 
som har vært utsatt for tortur, overgrep/vold i 
nære relasjoner, eller som har odontofobi (sterk 
tannbehandlingsangst) Ordningen finnansieres av årlige 
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. TOO-teamet 
består av psykolger og tannhelsepersonell som tilbyr 
angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling til 
engstelige pasienter. Tilbudet inkluderer også mulighet 
for tannbehandling i narkose der dette vurderes som 
mest hensiktsmessig. Etter endt angstbehandling 
overføres pasientene til private og offentlige 
tannklinikker som har mottatt opplæring av TOO-
teamet for oral rehabilitering og videre oppfølging. 

TOO Midt-Norge er organisatorisk samlet hos TkMidt, 
men med et lokalt tverrfaglig behandlerteam i Verdal 
i samarbeid med Fylkestannlegen i Trøndelag. TkMidt 
har i tillegg et faglig samarbeid med fylkestannlegen 
i Møre og Romsdal, samt flere tannklinikker i 
Trøndelag, både offentlige og private. TOO-teamet 
gjør en betydelig jobb innen kompetanseheving i 
tannhelsetjenesten med kursvirksomhet og direkte 
rådgiving, samt ved produksjon av håndbøker og 
undervisningsmateriell. I tillegg har teamet samarbeid 
med andre fagmiljø i Norge hvor de i 2019 blant 
annet har holdt foredrag på fastlegeseminaret 
Nidaroskongressen og på Litteraturhuset i Trondheim. 

Innen tilrettelagt behandling for voksne, har det innen 
angstbehandling i 2019 vært tilgjengelig fire psykologer 
i til sammen 2,5 årsverk, åtte tannleger i til sammen 
1,5 årsverk og tre tannhelsesekretærer i til sammen 
2,2 årsverk. Tannbehandlingen blir ivaretatt av flere 
team ved ulike klinikker i både den offentlige og private 
tannhelsetjenesten, etter opplæring og i tett samarbeid 
med TkMidt. I 2019 mottok TkMidt 195 henvisninger 
til TOO og 164 pasienter ble utredet og vurdert av 
psykolog i løpet av året. 

Trygge barn i tannbehandling (Tbit) er et 
tilbud med tilrettelagt behandling for barn med 
tannbehandlingsangst. Tbit-teamet består av 
psykolog i 100 % stilling, pedodontist i 20 % stilling 

og tannhelsesekretær i 50 % stilling. Teamet 
tilbyr angstbehandling til barn og ungdom med 
tannbehandlingsangst. I tillegg har Tbit ansvar for å 
drive generell kunnskapsformidling, tilby veiledning 
og kurs til offentlig tannhelsetjeneste samt fasilitere 
og gjennomføre forskningsprosjekter i områdene 
barnetannhelse og psykologi

Tbit startet opp med pasientbehandling i september 
2017, og ved utgangen av 2019 var 92 pasienter 
enten ferdig behandlet eller under behandling i Tbit. 
Teamet utdanner ”Trygge tannteam” i den offentlige 
tannhelsetjenesten – team med særlig kunnskap 
om og kompetanse i tilrettelagt tannbehandling for 
sårbare barn og ungdommer, og samarbeider med 
tannteam i den offentlige tannhelsetjenesten, slik at 
barna sikres en god start og tilstrekkelig tilrettelegging 
for å kunne gjennomføre ordinær tannbehandling på 
sin lokale klinikk. I 2019 ble den første samlingen i 
en kursrekke for utdanning av desentraliserte Tbit-
team gjennomført. De desentraliserte teamene 
vil kunne tilby angstbehandling og dermed øke 
behandlingskapasiteten betraktelig samtidig som 
kompetansen i tjenesten øker og pasienten kan hjelpes 
på lokal klinikk.

Rådgiving
Kompetansesenteret skal fremme kunnskapsbasert 
pasientbehandling ved å være et flerfaglig 
ressurssenter for den utøvende tannhelsetjenesten og 
øvrig helsetjeneste.

Alle spesialistene ved senteret yter løpende fagstøtte 
til tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste i form av 
rådgivning og veiledning. Dette kan være mottak av 
telefoniske eller skriftlige henvendelser, utarbeidelse av 
praktisk informasjonsmateriell, eller bistand ved innkjøp 
og bruk av fagteknisk utstyr som for eksempel CBCT-
maskin. 

Kompetansesenteret har samarbeidsavtaler 
innen pedodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, 
implantatprotetikk og narkosebehandling. I 
tillegg er det gjennomført samarbeidsmøter med 
skolehelsetjenesten, Barnehuset og Tronsletten med 
flere. 
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Forskning�og�innovasjon
Forskningsaktiviteten ved TkMidt er en del av det 
strategiske satsingsområdet Kunnskapsløft som 
omfatter spesialistutdanning og kompetanseutvikling, i 
tillegg til forskning og innovasjon. Forskningsaktiviteten 
har utmerket seg som en aktiv og fremtredende 
aktivitet ved TkMidt helt siden senteret åpnet i 2014. 
Det er etablert samarbeid med sentrale institusjoner 
både nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningsavdelingen består ved utgangen av 
2019 av 11 årsverk fordelt på 24 personer. Disse 
stillingene omfatter forskningsleder, forskere, 
inkludert to professor II-stillinger, stipendiater og 
forskningskoordinatorer i prosjektstillinger. Spesialister 
ved klinikken er også engasjert i forskning. I tillegg er 
pensjonerte tannleger og tannhelsesekretærer leid inn 
på timebasis for datainnsamling.  

Lønn og drift i forskningsavdelingen er hovedsak 
dekket av tilskudd fra Helsedirektoratet, med noe 
bidrag fra Trøndelag fylkeskommune. Lønnsmidler til én 
stipendiat og en del driftsmidler er også hentet inn via 
ekstern finansiering.

Prosjekter
HUNT4 Tannhelse er ett av de største 
forskningsprosjektene innen tannhelse i Norge og 
det mest ressurskrevende prosjektet som TkMidt 
har ansvar for. TkMidt har samarbeidet tett med 
HUNT forskningssenter, NTNU, UiO, TkØ, og 
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 
Datainnsamlingen ble avsluttet i februar 2019, og 
tallene viser at 4 935 nord-trøndere har satt seg 
i tannlegestolen og bidratt med data om karies, 
periodontitt, slimhinneforandringer og snusbruk. Det 
er tatt nær 25 000 dentalrøntgen. Vel 7 000 deltakere 
har besvart et spørreskjema om tannhelse. I tillegg til 
tannhelse ved feltstasjon er det innhentet informasjon 
fra de eldre i hjemmetjeneste og institusjoner ved hjelp 
av ambulerende team av ansatte i hjemmetjeneste/
sykepleierstudenter. Rundt 4 000 eldre er undersøkt 
nord i Trøndelag og i Trondheim Kommune etter en 
protokoll utarbeidet for ikke-tannhelsepersonell. I løpet 
av 2019 har TkMidt klargjort data for overlevering til 
HUNT Databank, samt klargjort for bruk av data ved 
å skrive prosjektbeskrivelser, søkt regionale etiske 
komiteer om godkjenning av forskningsprosjektene og 
søkt HUNT om uttrekk av data. Det er gjennomført flere 
workshops for forskere med interesse i tannhelsedata 
fra HUNT4 for å etablere forskningsprosjekter og for å 
søke ekstern finansiering av forskningsprosjektene. 

Forskningsbiobank for oral helse ble godkjent høsten 
2016, med endelig godkjenning og oppstart med 
innsamling av prøver våren 2017. Prøveinnsamlingen 
ved St. Olavs har vært sentrert rundt Tannteamet / 

Avdeling for ansikts- og kjevekirurgi samt gjennom 
MUMS- studien. Per i dag er det kun spyttprøver 
som samles. Alle spyttprøver fra HUNT4 Tannhelse 
feltstasjon inngår også i biobanken, disse er særlig 
egnet for analyse av oralt mikrobiom. Til nå er 
det samlet inn rundt 5 000 prøver, hvorav nær 4 
000 prøver er fra HUNT4. Det ble i 2019 initiert 
to forskningsprosjekt med bruk av materiale fra 
biobanken, en mastergradsoppgave for sammenlikning 
av spytt og blod som prøvemateriale og en 
videreføring av MUMS-prosjektet for analyse av 
inflammasjonsmarkører i spytt (se egen omtale av 
SUMO-prosjektet). 

Kodeverksprosjektet – Pilot R-tann Kodeverksprosjektet 
har vært et viktig prosjekt for TkMidt, og arbeidet 
har vært knyttet opp mot datainnsamlingen i HUNT4 
Tannhelse. Det er lagt ned mye arbeid i oversettelse 
av SNOMED CT koder til norsk og mapping for karies 
og periodontitt. Avtale er inngått med leverandør av 
elektronisk pasientjournal om å utvikle programvaren 
for å kunne kode tannhelsedata både i realtid og 
for historiske data til SNOMED CT koder. Status for 
pilot R-tann etter 2019 er at TkMidt har overlevert 
sluttrapport til direktoratet for e-helse. I sluttrapporten 
blir overordnet måloppnåelse vurdert slik: «Prosjektet 
har strukturert et utvalg av tannhelsedata fra EPJ med 
SNOMED CT kodede data. Det er vist at SNOMED CT 
strukturert tannhelsedata kan hentes ut. Vellykket 
overføring av data til forskningsregister gjennomført 
august 2019. De overordnede målene er i høy grad 
nådd.»  I 2020 har Direktoratet for e-Helse besluttet en 
pause i prosjektet for å få nødvendig forskriftsendring 
på plass for innsamling av data. TkMidts styringsgruppe 
har nå valgt å gå ut av prosjektet. 

GERONETT De regionale odontologiske 
kompetansesentrene og andre odontologiske miljøer i 
Norge har sett et behov for å samordne kunnskap og 
forskning innen gerodontologi, og kompetansesentrene 
søkte derfor NFR om forprosjektmidler til å opprette 
et nettverk for gerodontologi. GERONETT fikk i 2018 
tildelt 825 000 kroner, fordelt over 3 år. I løpet av 2019 
har styringsgruppen avholdt tre møter samt et nasjonalt 
seminar for forskere med interesse for gerodontologi 
(Gardermoen, september 2019). Styringsgruppen har 
også arrangert en workshop for å vurdere mulighetene 
for å søke midler fra EU (Cost-action). Hjemmeside for 
GERONETT er også etablert; se www.geronett.no 

MUMS – Munn- og matstudien ved St. Olavs hospital 
Kartleggingen av ernæringsstatus og munnhelse 
blant voksne inneliggende pasienter ved St. Olavs 
hospital ble avsluttet i mars 2019. 118 pasienter fra 
18 sengeposter ble inkludert. Analysene viser at 57% 
av pasientene er i ernæringsmessig risiko og at 92% 
av pasientene har problemer med oral helse som 
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vurdert med metoden ROAG-J. 19% av pasientene 
viser hyposalivering (<0.1 ml/min, hvilesekresjon). 
Resultatene er presentert i en masteroppgave og på 
flere seminarer/ konferanser og blir nå tilrettelagt for en 
publikasjon. St. Olavs hospital og TkMidt var ansvarlige 
for å gjennomføre prosjektet. 

Investigation of stress markers and bacterial load in 
saliva of patients with dental phobia Høy angst for 
tannbehandling (odontofobi) henger sammen med 
nedsatt oral helse. En uutforsket problemstilling er i 
hvilken grad stressreaksjoner knyttet til sammensatte 
fysiske og psykiske plager kan bidra til nedsatt oral 
helse for odontofobi-pasienter. Prosjektet ønsker 
å utforske sammenhengen mellom odontofobi, 
selvrapportert stress og lokale forhold i munnhulen. 
Ved hjelp av spørreskjema og analyser av spyttprøver 
vil vi sammenlikne to grupper: voksne pasienter med 
odontofobi-diagnose opp mot voksne pasienter uten 
spesifikk diagnose. Resultatene vil ha betydning for 
forståelsen av orale helseforhold hos redde pasienter i 
tannbehandling. Dette TOO-prosjektet ledes av Jan-Are 
Kolset Johnsen, IKO, UiT. TkMidt har bidratt med REK-
søknad, protokoller og innsamling av spyttprøver fra 
TOO- pasienter for mikrobiom – og biomarkøranalyse. 
Prøveinnsamlingen er nå avsluttet og IKO er i gang med 
analysene. 

Trondheim gjennom 1000 år er et prosjekt i regi 
av NTNU Vitenskapsmuseet med TkMidt som 
samarbeidspartner. Formålet med prosjektet er å se 
på utvikling av infeksjoner, genetikk og kosthold i 
Trondheim de siste 1 000 år ved å se på tenner fra 
arkeologiske utgravninger i Trondheim og sammenligne 
med tenner fra dagens befolkning. 10 klinikker har vært 
aktive i innsamling av ekstraherte tenner (3 private 
klinikker, 7 offentlige). Datainnsamlingen ble avsluttet 
i 2018, men det viser det seg at det er behov for flere 
tenner med tannstein. Periodontist ved TkMidt vil 
bistå i denne datainnsamlingen. Stipendiat ved NTNU 
Vitenskapsmuseet vil ha ansvar for analysearbeidet 
(genetikk, mikrobiologi).  

SUMO (Spytt, underernæring, munntørrhet og oral 
helse) (nytt i 2019)  
Samarbeidsprosjekt med St. Olavs hospital og 
Biobank1. Prosjektet har oppstått fra et ønske 
om å analysere spyttprøvene som ble samlet 
inn i MUMS-studien (beskrevet over) for et 
utvalg inflammasjonsmarkører. I MUMS fant 
vi en sammenheng mellom dårlig oral helse, 
munntørrhet og underernæring, og karakterisering 
av inflammasjonsstatus er et viktig element ved 
underernæring. Hvis spytt er et egnet prøvemateriale 
for slik analyse vil det lette prøvetaking av syke og 
eldre også i hjemmetjenesten. Prosjektet har dermed 
en potensiell innovasjonsverdi. Prosjektet er støttet 
med 170 000 fra St. Olavs forskningsfond.   

Cøliaki og tannhelse (nytt i 2019)  
Samarbeidsprosjekt med NTNU, HUNT og Sykehuset i 
Levanger. Alle voksne deltakere i HUNT4 blir screenet 
for cøliaki med en blodprøvetest. Symptomer, 
samsykelighet, mangeltilstander og miljømessige, 
livsstilsrelaterte og genetiske risikofaktorer ved cøliaki 
skal kartlegges. Tannhelse hos cøliakipasienter er 
dårlig kartlagt. Det blir tatt OPG og tatt spyttprøver for 
sekresjonsrate, biomarkører og oralt mikrobiom samt 
at spørreskjema for tannhelse fra HUNT4 blir besvart. 
Ernæring kartlegges også.   

BAR-meds (nytt i 2019)  
Samarbeidsprosjekt med St. Olavs hospital. Overordnet 
mål er kartlegging av endret farmakokinetikk etter 
fedmekirurgi. Inngrep i mage-tarm som enten påvirker 
magesekkens pH, transittid gjennom mage og tarm, 
tarmens absorpsjonsoverflate eller slimhinnens 
enzymaktivitet, kan ha betydning for farmakokinetikk 
av en rekke legemidler og påvirker dermed generell 
helse. Tannhelse inngår nå som en arbeidspakke i 
denne longitudinelle studien. Tannhelse blir kartlagt 
ved baseline og 1-2 år follow-up (rutineundersøkelse 
ved Tannteamet, St. Olav). Det tas også spyttprøve 
(hvilesekresjon, 5 min) for å måle sekresjonsrate 
og metabolittanalyse samt spyttprøve for 
mikrobiomanalyse (prosjektspesifikk biobank). 

Case-series amelogenesis imperfecta (AI) og 
tidligprotetikk (nytt i 2019)  
Amelogenesis imperfecta (AI) er en genetisk betinget 
utviklingsforstyrrelse av emaljen som rammer alle 
tenner eller nær alle tenner, på mer eller mindre 
lik måte, både i det primære og det permanente 
tannsettet. Pedodontist Runa Das (TkMidt) og 
protetiker Eva Børstad skal presentere kasuistikkene til 
tre ungdommer der tidligprotetikk er utført i en case-
series artikkel i Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 
Livskvalitet før og etter behandling skal kartlegges 
ved å systematisk gjennomgå et spørreskjema. REK-
godkjenning er innhentet og rekruttering for deltakelse 
starter våren 2020. 

Klinisk akademisk gruppe for oral helse (Oral helse 
KAG) (nytt i 2019)  
Det er ikke odontologisk utdanning i Midt-Norge og 
derfor er det heller ikke noe etablert akademisk miljø 
innen feltet. For å ivareta dette, har TkMidt sammen 
med NTNU og St. Olavs hospital tatt initiativ for å 
etablere en klinisk akademisk gruppe (KAG) for oral 
helse i vår region. Målet er at Oral helse KAG skal 
være en plattform for felles tverrfaglig tilnærming og 
koordinering av forskingsprosjekter i regionen. Oral 
helse KAG skal legge til rette for faglig utvikling og 
være et felles fagmiljø for forskere innen feltet.  

Oral helse KAG representerer en samling av forskere og 
klinikere med en spesialisert interdisiplinær ekspertise 
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innen oral helse. Vår felles ambisjon er “Oral helse i et 
helhetlig helse- og sykdomsperspektiv”. I vår region er 
det mange forskningsprosjekter av høy vitenskapelig 
kvalitet og den kliniske virksomheten er bred. 
Imidlertid mangler vi en felles tverrfaglig tilnærming og 
koordinering av disse prosjektene. Ved å ha en felles 
forankring i Oral helse KAG har vi dannet en plattform 
som vil fostre økt samarbeid og kommunikasjon innen 
fagfeltet, og som igjen styrke vår vitenskapelige 
gjennomslagskraft regionalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Kunstig intelligens og automatisert analyse av 
dentalrøntgen (nytt i 2019)  
Samarbeidsprosjekt med SINTEF Digital og Boneprox 
som er under planlegging. Boneprox er et foretak 
som har utviklet en algoritme for å evaluere risiko for 
osteoporose basert på billedanalyse av dentalrøntgen. 
Boneprox tok i 2019 kontakt med TkMidt for å diskutere 
om de kunne benytte dentalrøntgen samlet i HUNT4 til 
å videreutvikle sine produkter. Vi har sammen skissert 
et forsknings- og innovasjonsprosjekt der analyse av 
bitewings og OPG for automatisert deteksjon av karies 
og beintap assosiert med periodontitt. Utvikling av et 
slikt verktøy vil være til nytte for kliniker og pasient som 
beslutningsstøtte, standardisering av evaluering og 
som verktøy for å overvåke progresjon av sykdom.  

Tannvern (nytt i 2019)  
I 2019 ble Norsk tannvern avviklet etter at 
finansieringsordningen falt bort. TkMidt ble 
spurt av styret ved Norsk tannvern om det var 
interessant å ta over driften, noe senteret stilte seg 
positiv til. Finansiering skjer via Helsedirektoratets 
tilskuddsordninger. Norsk tannverns oppgave var å 
utvikle informasjonsmateriale og distribuere det for 
bruk i tannhelsetjenesten og helsevesenet. Materialet 
er oversatt til 32 språk. TkMidt ser på dette som en 
nasjonal oppgave som passer fint inn i mandatet til 
kompetansesentret. TkMidt har etablert samarbeid 
med tannhelsetjenesten, helseinstitusjoner og 
profesjonsforeninger for den videre utviklingen. TkMidt 
velger å bruke digital distribusjon og har publisert det 
meste av materialet fra Norsk tannvern på domenet 
www.tannvern.no.  

Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt er et 
doktorgradsprosjekt som har som formål å kartlegge 
munnhelse og ulike faktorer som kan påvirke denne hos 
barn med juvenil idiopatisk artritt («barneleddgikt»). 
Studien er del av en stor longitudinell multisenterstudie 
med St. Olavs Hospital, NTNU, Universitetet i 
Bergen, Haukeland universitetsklinikk, TkV Vestland, 
Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-
Norge og Universitetet i Oslo. Tannhelseundersøkelser 

og innsamling av data for visitt 1 ble avsluttet januar 
2018 (72 JIA pasienter og 72 friske kjønns- og 
aldersmatchede kontroller). Visitt 2 startet i mars 2018 
og ble avsluttet januar 2020. Arbeid med å organisere 
datasettet fra visitt 1 er avsluttet og analysene er 
igangsatt.  

TRIP Tann er et doktorgradsprosjekt som har 
som formål å studere mors vitamin D-status i 
svangerskapet og mineraliseringsforstyrrelser hos 
barnet i 7-9 årsalder. Studien er et samarbeidsprosjekt 
mellom NTNU, St. Olavs Hospital og TkMidt. 
Tannhelseundersøkelser og datainnsamlet er nå 
avsluttet. Til sammen 176 barn har deltatt i studien. 
Databearbeiding og analyse er i gang for tre artikler. 
Avhandlingen forventes være ferdig i løpet av 2019.

Outreach-prosjektet er et doktorgradsprosjekt som 
har som formål å studere kvaliteten av rotfyllinger 
i Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og 
Romsdal, og evaluere effekten av et tilpasset 
opplæringskurs i endodonti for tannleger i samme fylke. 
Datainnsamlingen er avsluttet og analyser/skriving 
pågår. Avhandlingen forventes være ferdig i løpet av 
2020. 

Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling 
er et nytt innovasjonsprosjekt med psykologspesialist 
ansatt som doktorgradsstipendiat i 50%. Prosjektet er 
støttet av NFR. Det overordnede målet for prosjektet 
er å utvikle en ny digital tjeneste for barn og ungdom 
med tannbehandlingsangst. Målgruppen for den 
nye tjenesten er barn og ungdom som er i risiko for 
eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres 
foresatte og deres tjenestetilbydere. Målet med den 
nye tjenesten er å tilby brukersentrerte, evidensbaserte 
metoder som understøtter tannbehandling for barn 
og ungdom. Prosjektet inkluderer også kartlegging av 
injeksjonsfobi hos barn basert på den longitudinelle 
datainnsamlingen Tidlig Trygg i Trondheim.  

Slimhinnelesjoner og orale effekter av snus er et 
nytt doktorgradsprosjekt med oralkirurg ansatt som 
stipendiat i 50% stilling. Prosjektet er basert på data 
fra HUNT4 Tannhelse. Det finnes få epidemiologiske 
studier på slimhinnelesjoner og tilsvarende få studier 
som belyser effekten av snusbruk på slimhinner, dette 
på tross av at bruken av snus øker kraftig i Skandinavia. 
Innsamlede data i HUNT4 Tannhelse kan dermed bidra 
til ny kunnskap om prevalens av slimhinnelesjoner, orale 
effekter av snus og om oralt mikrobiom endres av snus.
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Forfatterliste Publikasjon (Tittel, journal) 

Skeie MS, Gil EG, Cetrelli L, Rosén A, Fischer J, 
Åstrøm AN, Luukko K, Shi X, Feuerherm AJ, Sen A, 
Frid P, Rygg M, Bletsa A 

Oral health in children and adolescents with Juvenile 
Idiopathic Arthritis. A systematic review and meta-
analysis. BMC Oral Health 2019;19(1):285. doi: 
10.1186/s12903-019-0965-4  

Tunset HM, Feuerherm AJ, Selvik LKM, Johansen B, 
Moestue SM 

Cytosolic phospholipase A2 alpha regulates TLR 
signaling and migration in metastatic 4T1 cells. Int J 
Mol Sci. 2019 Sep 27;20(19). pii: E4800. doi: 10.3390/
ijms20194800 

Berg LM, Ankjell TKS, Trovik TA, Sjögren A, Rikardsen 
OG, Moen K, Sun YQ, Bugten V 

Self-reported sleep quality with mandibular 
advancement device or continuous positive airway 
pressure: A randomized clinical trial on patients with 
mild and moderate obstructive sleep apnea. J Dent 
Sleep. Accepted for publication. 

Sun YQ, Brumpton BM, Langhammer A, Chen Y, 
Kvaløy K, Mai XM 

Adiposity and asthma in adults: a bidirectional 
Mendelian randomization analysis of The HUNT 
Study. Thorax. 2019 Oct 14;. doi: 10.1136/
thoraxjnl-2019-213678. [Epub ahead of print] 
PubMed PMID: 31611343. 

Dahlander A, Soares F, Grindefjord M, Dahllöf G 
Factors Associated with Dental Fear and Anxiety in 
Children Aged 7 to 9 Years. Dent J. 2019 Jul 1;7(3). 
pii: E68. doi: 10.3390/dj7030068. 

Sen A, Vardaxis I, Lindqvist BH, Brumpton BM, Strand 
LB, Bakken IJ, Vatten LJ, Romundstad PR, Ljung R, 
Mukamal KJ, Janszky I  

Systematic assessment of prescribed medications 
and short-term risk of myocardial infarction – a 
pharmacopeia-wide association study from Norway 
and Sweden. Sci Rep. 2019 Jun 4;9(1):8257. doi: 
10.1038/s41598-019-44641-1. 

Børsting T, Schuller A, van Dommelen P, Stafne SN, 
Skeie MS, Skaare AB, Gustafsson MK, Syversen 
U, Stunes AK, Mosti MP, Mørkved S, Salvesen KÅ, 
Fagerhaug TN 

Associations between maternal vitamin D status 
in second and third trimester of pregnancy and 
offspring enamel hypomineralisation at 7-9 years: a 
longitudinal study. Norsk Epidemiologi, Supplement 
2019 ;Volum 28. Suppl. 2 (abstract C11) 

Sun YQ, Richmond RC, Chen Y, Mai XM 

Relationship between periodontitis and Alzheimer’s 
disease: A bidirectional Mendelian randomization 
study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2019 ;Volum 
28. Suppl. 2 (abstract C21)

Publikasjoner
Publisert/akseptert 2019. TkMidt-ansatte markert med fet skrift.

Tabell 2. Publikasjoner 2019 TkMidt

I tillegg er det 13 publikasjoner under arbeid 2019.
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Mediaoppslag

Tabell 3. Mediaoppslag 2019 TkMidt

Navn Mediaoppslag (dato, kilde) 

Ingrid Berg Johnsen 

Den norske tannlegeforeningens tidende, 
9, 2019. ”Utvikler nettløsning for barn 
med tannbehandlingsangst” https://www.
tannlegetidende.no/i/2019/9/d2e1282 

Ingrid Berg Johnsen 

Gemini, 19.06.19, ”Skal behandle 
tannbehandlingsangst via nett” https://gemini.no/
kortnytt/skal-behandle-tannbehandlingsangst-via-
nett/ 

Nye samarbeidsavtaler innen forskning
1. Intensjonsavtale om forskning inngått med Trøndelag Fylkeskommune, seksjon Tannhelse 

2. Intensjonsavtale med UiT om forskning og utdanning. 

3. Forprosjekt Tbit, avtale om finansiering inngått med Norsk Forskningsråd 

4. Hovedprosjekt Tbit, avtale om finansiering inngått med Norsk Forskningsråd, og samarbeidsavtaler inngått med 
følgende partnere i prosjektet: 

• NTNU, Institutt for design 

• NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie 

• Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Tannhelseavdelinga 

• Telemark fylkeskommune 

• Karolinska Institutet, Stockholm 

• SINTEF, ved instituttet Sintef Digital 

• Trøndelag fylkeskommune 
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Kompetanseutvikling
TkMidt skal tilby etter- og videreutdanning i 
regionen for å utvikle kompetansen i den utøvende 
tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste. Dette 
satsingsområdet favner hospiteringsordninger, mottak 
av studenter i praksis, kurs for tannhelsepersonell, 
samt samarbeid om spesialistutdanning og annen 
videreutdanning. 

Hospitering 
I 2019 har til sammen 14 personer på vært hospitering 
ved klinikken, de fleste er tannleger, mens noen få er 
studenter. I tillegg hadde TOO to team fra nord i landet 
på hospitering og erfaringsutveksling. 

Kurs og foredrag arrangert av TkMidt
I forbindelse med datainnsamlingen i HUNT4 har 
spesialister og forskere ved TkMidt vært involvert i til 
sammen 12 dager med kurs- og opplæringsaktiviteter 
for tannhelsepersonell i Den offentlige 
tannhelsetjenesten og personell i hjemmetjenesten i 
nord i Trøndelag, samt ved sykepleierutdanningen ved 
Nord Universitet. Tema har vært kariesregistrering, 
perio- og lommedybdemålinger, radiologi, spyttprøve 
som biologisk prøvemateriale, kliniske foto, 
forskningsetikk, kartlegging av ernæringsstatus og 
munnhelse blant eldre og ernæring og munnhelse i et 
folkehelseperspektiv. 

Spesialister og forskere ved TkMidt har gitt flere 
kurs og faglige presentasjoner ved St.Olavs 
hospital, lokale tannklinikker, distriktsmøter, for 
tannlegeforeningen og på en rekke nasjonale og 
internasjonale møter, seminarer og kongresser. Tema 
som har blitt presentert spenner bredt; radiologi, 
strålevern, det nye diagnosesystemet for periodontitt, 
kirurgisk oppdekking for tannhelsesekretærer, og 
stikk-kurs. Det er også gitt opplæring i ROAG-J 
munnhelseundersøkelse til to helse- og omsorgssoner 
i Trondheim Kommune til bruk i hjemmetjeneste og 
på institusjon, og det er gitt undervisning om oral 
helse hos eldre for studenter ved NTNU (geriatrisk 

videreutdanning). Flere forskningsprosjekt er presentert 
i nasjonale og internasjonale fora.

Kurs ved TkMidt startet opp i løpet av høsten 2019, 
hovedsakelig med åpne kurs for tannhelsepersonell på 
ulike odontologiske tema. Spesialistene ved TkMidt har 
utviklet og holdt kurs i Miljøbyggets forelesningssal. 
Kursene har vært svært populære i bransjen, både 
fulltegnet og med venteliste i flere tilfeller. TkMidt ser 
dette som et stort behov for kurs og kompetanseheving 
i tannhelsetjenesten, og nå ses det på tekniske 
løsninger og muligheter for å gjennomføre kurs online 
og interaktivt. Et slikt regionalt kurstilbud vil kunne 
dekke behovet for kompetanseheving til de som har 
stor avstand til TkMidt og til annet helsepersonell i 
regionen.

Innen tilrettelagt behandling, TOO og Tbit, har teamene 
deltatt i en rekke aktiviteter innen kompetanseutvikling. 
I 2019 arrangerte TOO to opplæringsdager og ett 
oppfølgingskurs for over 150 tannhelsepersonell i 
regionen. I tillegg hadde TOO-teamet ved TkMidt 
ansvaret for arrangering av den årlige nasjonale 
nettverkssamlingen med 130 deltagere. Videre har det 
blitt holdt foredrag om tannbehandlingsangst og TOO-
tilbudet for åpen scene på Litteraturhuset i Trondheim, 
og det ble holdt innlegg om TOO-tilbudet for fastleger 
på den nasjonale Nidaroskongressen. 

Tbit har i 2019 holdt flere innlegg og kurs, herunder 
innlegg på InnoMed-konferansen i Trondheim, på 
ISP-seminar i Stockholm samt under landskonferansen 
for Norsk tannpleierforening. I tillegg ble det 
avholdt heldagskurs for tannleger og tannpleiere i 
Trøndelag med tema Tbit, tannbehandling av barn 
med nevropsykiatriske lidelser og med relasjon som 
verktøy. Som allerede nevnt ble også første samling i en 
kursrekke for utdanning av desentraliserte Tbit-team 
gjennomført i desember 2019. Tbit-prosjektet ble også 
presentert under styresamling og på distriktsmøte i 
Namsos.
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Kurs og foredrag med deltakelse fra TkMidt
Gjennom deltakelse på kurs og foredrag utvikler 
ansatte ved TkMidt egen kompetanse som vil komme 
det tannhelsefaglige miljøet i regionen til gode. 

I 2019 har ansatte ved TkMidt deltatt i 49 ulike 
internasjonale og nasjonale kurs og seminarer, med til 
sammen mer enn 70 kursdager. Flerfaglighet preger 
TkMidt og det er stor variasjon innen tema og type 
kurs som inkluderer klinisk forskning, epidemiologi, 
ernæring, diabetes, demens, tannpleie, odontofobi, 
grunnleggende traumeforståelse, vold og overgrep, 
Masterclass i metakognitiv terapi, geriatri og 
gerodontologi, søvnmangel, folkehelsearbeid og 
folkehelsepolitikk, bivirkninger fra odontologiske 
materialer, mikrobiologi, HMS, personvern og 
informasjonssikkerhet, forskningsadministrasjon, 
forskningsformidling og litteratursøk. 

Spesialistutdanning
For å ivareta befolkningens behov for odontologisk 
spesialistbehandling, skal TkMidt bidra aktivt til at flere 
tannleger tar videreutdanning som spesialist. Følgende 
utdanningskandidater er tilknyttet TkMidt og vil etter 
endt studium ha sitt virke i Trøndelag: 

• Spesialistkandidat innen oral protetikk startet 
utdanningen ved UiO august 2017, og vil være 
ferdigutdannet sommeren 2020.

• Spesialistkandidat innen pedodonti startet 
utdanningen ved UiO august 2019, og vil være 
ferdigutdannet sommeren 2022.

• Spesialistkandidat innen oral protetikk startet 
utdanningen ved UiO august 2019, og vil være 
ferdigutdannet sommeren 2022.

TkMidt bidrar også til økt psykologisk kompetanse 
i bransjen å legge til rette for utdanning av 
psykologspesialister. Innen avdeling for tilrettelagt 
behandling er én av våre medarbeidere i sluttfasen 
av utdanningen som spesialist i samfunns- og 
allmennpsykologi. I tillegg har to medarbeidere i 
2019 startet sine spesialistløp, også disse innen 
samfunns- og allmennpsykologi. Med allerede 
tre psykologspesialister ved senteret, er det god 
veilederkapasitet for de som er under utdanning.  



Økonomi
Senterets finansieringskilder er relativt stabile, men det er noen usikkerhetsmomenter som preger driften. 
Flyttingen til nye lokaler på tampen av 2018 medførte også en del investeringer i løpet av 2019. Tilskuddsordninger 
fra Helsedirektoratet utgjorde 69% av senterets inntekter i 2019, og driften av senteret preges årlig av at endelig 
tildeling av tilskudd for inneværende år normalt ikke avgjøres før november. TkMidt endte for første gang opp med 
et underskudd i 2019, noe som i hovedsak skyldes svikt i pasientinntektene. 

I 2019 var TkMidts inntekter kr 57 millioner. 
Helsedirektoratet står for 69 % av inntektene med 
tre ulike tilskuddsordninger. Pasientinntekter utgjør 
omtrent 21 %, mens eierbidragene utgjør 9 %. De første 
eksterne prosjektmidlene ble innvilget i 2019, blant 
annet fra Norsk Forskningsråd, og målet framover er 
at en større andel av finansieringen vil være fra andre 
eksterne kilder i tillegg til Helsedirektoratet. 

Regnskap�og�revisjon
Som en del av Trøndelag fylkeskommune i 2019 ble 
både regnskapsføring og revisjon utført i regi av den 
fylkeskommunale administrasjonen. 

Årsregnskap
Økonomisk har 2019 vært et krevende år. Totalt for 
senteret viser det økonomiske resultatet et samlet 
driftsunderskudd på 1,3 millioner kroner. 

Tilskuddsordninger
TkMidt mottar tilskudd fra Helsedirektoratet gjennom 
tre ulike tilskuddsordninger

“Tilskudd til etablering og drift av regionale 
odontologiske kompetansesentre”

“Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og 
personer med odontofobi”

“Lønn til kandidater under spesialistutdanning 
i pedodonti og til tannleger i utprøving av 
spesialistutdanning i multidisiplinær odontologi”

14

Figur 3. Inntektskilder 2019

Helsedirektoratet 

Pasientinntekter

Fylkeskommunen

Annet

Totalt
Kr 57 717 978

Inntektskilder TkMidt 2019  
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Sykefravær,�likestilling�og�
miljøpåvirkning
Sykefravær�
Totalt sykefravær for TkMidt i 2019 er på 1,5 %, og ingen av sykemeldingene er arbeidsrelaterte. Det er høyere 
sykefravær blant kvinner enn blant menn.

Likestilling
TkMidts ledergruppe består av fem personer med 60/40 fordeling av kvinner og menn. Kjønnsfordelingen blant de 
ansatte er 80% kvinner og 20% menn. Det anses likevel ikke å være behov for likestillingstiltak ved TkMidt på det 
nåværende tidspunkt, da kjønnsfordelingen blant de ansatte i stor grad kan forklares ut fra tilgangen til utdannet 
helsepersonell. I flere av senterets yrkesgrupper er det sterk overvekt av kvinner som utdannes, som tannpleiere, 
tannhelsesekretærer og psykologer. Blant tannlegene er det foreløpig jevnt antall mellom kvinner og menn, mens 
blant forskerne er tre av fire kvinner. 

Innvirkning�på�det�ytre�miljø
TkMidt har, som de aller fleste selskaper, påvirkning på det ytre miljø, for eksempel gjennom forbruk av 
engangsutstyr til pasientene. Det er begrensede muligheter til å redusere bruken av dette, da det er en nødvendig 
del av pasientbehandlingen. Bevissthet ved innkjøp og kildesortering av emballasje og god avfallshåndtering er 
viktig for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet. Videre innebærer den kliniske driften spesialavfall som krever 
egen avfallshåndtering. TkMidt har gode rutiner for dette. 
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Vurdering�av�framtidsutsikter
TkMidt har en strategiplan for peroden 2018-2021, og 
vi er nå halvveis i perioden når året 2019 er over.

Mange av målene i strategiplanen er allerede oppnådd, 
og med målrettet arbeid de to neste årene, vil senteret 
stå godt når planperioden er over.

TkMidt er i fortsatt vekst med en økning i antall ansatte 
og en organisasjon som er under utvikling. Flyttingen 
like før årsskiftet til nye og mer tilpassende lokaler 
for virksomheten, har gitt TkMidt et positivt løft for 
arbeidsmiljøet med bedre plass til virksomheten og 
medarbeiderne. Drift og rutiner kom gradvis mer på 
plass i 2019, noe som legger det godt til rette for 
fremtiden.

I spesialistklinikken har TkMidt, som eneste 
kompetansesenteret i Norge, alle odontologiske 
spesialiteter tilgjengelig. I strategiplanen er det satt 
mål om minimum ett årsverk innen alle odontologiske 
spesialiteter innen 2021, og foreløpig er fire av sju 
spesialiteter dekket med ett årsverk. Rekruttering av 
spesialister er derfor høyt prioritert fortsatt for å nå 
oppsatte strategimål. Det er få spesialister i Midt-Norge 
generelt, så mulighetene for å rekuttere spesialister til 
TkMidt er svært begrenset. Av den grunn har TkMidt 
satset på å få flere lokalt forankrede tannleger inn i 
spesialistutdanning. I løpet av 2020 vil en ny protetiker 
være ferdigutdannet og starte med pasientbehandling 
i Trøndelag, det samme gjelder i 2022 hvor både en 
pedodontist og en protetiker vil være ferdigutdannet. 
Høsten 2019 bidro TkMidt til støttebrev for opptak av to 
kandidater fra Trøndelag til utdanning innen oral kirurgi, 
med studiestart høsten 2020. Hvis dette lykkes, vil 
Trøndelag ha to nyutdannede oralkirurger fra 2025. 

Innen tilrettelagt behandling er signalene fra sentrale 
myndigheter er at tilbudet skal styrkes, noe som TkMidt 
etterlever etter beste evne. Målene i strategiplanen er 
i hovedsak oppnådd allerede, men det jobbes videre 
med ulike tiltak som rekruttering, prosessutvikling og 
effektivisering for å imøtekomme Helsedirektoratets 
ventelistekrav. Tilrettelagt behandling er meget 
ressurskrevende sammenliknet med ordinær 
tannbehandling, og behovet er stort. Det ses derfor 
på ulike digitale løsninger for å utnytte ventetiden og 
samtidig hjelpe de med moderat angst. Tilbudet er i 
stadig utvikling, og vi tror det vil komme flere endringer 
og justeringer i regelverket for å imøtekomme behovet 
for denne type pasientbehandling.

Den store og unike datainnsamlingen i HUNT4 
Tannhelse, HUNT4 70+ og Trondheim 70+ er i 
2019 avsluttet og gikk over i fase med datavask og 
annotering. Det er startet opp flere forskningsprosjekter 
som baserer seg på data fra datainnsamlingene i 
HUNT4. Arbeidet med å gjøre innsamlet data kjent og 
tilgjengelig for samarbeidspartnere og potensielle nye 
samarbeidspartnere er godt igang. TkMidt innehar 
rettighetene til datamaterialet som vil generere mange 
gode vitenskaplige artikler om befolkningens helse, 
og som vil bidra til å utvikle vår kollektive kunnskap 
om hvordan god helse best kan oppnås og ivaretas. 
Senteret er derfor i en situasjon med besittelse av et 
stort og unikt datamateriale som det kan komme mange 
publikasjoner ut av. Antall publikasjoner blir svært viktig 
for fremtiden, da vi  - på lik linje med andre forskermiljø 
og forskningsinstitusjoner, vil måtte konkurrere om 
ekstern finansiering av forskningsprosjekter. 

TkMidt fortsetter arbeidet med å utvide og styrke 
vårt nettverk gjennom å knytte til oss flere nye 
samarbeidspartnere. Vårt gode samarbeid med 
NTNU, St. Olavs, SINTEF, Trøndelag fylkeskommune 
og Trondheim kommune er svært verdifullt og gir 
oss tyngde både regionalt og nasjonalt. I følge 
strategiplanen skal TkMidt være samarbeidspartner 
i forsknings- og innovasjonsnettverk regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Det er fortsatt behov for 
flere samarbeidspartnere utenfor landegrensene for 
at vi skal kunne markere oss utenfor internasjonalt. 
Investering i nettverks- og relasjonsbygging er fortsatt 
et prioritert satsningsområde, med mål om et vitalt 
odontologisk akademisk miljø i Midt-Norge.

Kommunikasjon er et nøkkelord, og TkMidt ønsker å 
styrke vår kommunikasjonen ut i forskningsmiljøet, mot 
styrende organer, mot helse- og tannhelsetjenesten 
og ikke minst ut mot befolkningen. Vi ønsker å 
kommunisere kunnskap om tannhelse på alle nivå, til 
det beste for befolkningen. Ved å utøve god forskning 
og kommunisere tydelig kan TkMidt ytterligere 
befeste sin posisjon innen forskning og innovasjon i 
tannhelsefeltet.
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Organisasjonen teller 55 ansatte ved utgangen av 2019, 
og antall ansatte være trolig være stabilt gjennom det 
neste året. Endringene i organisatorisk innplassering 
i 2019, først virksomhetsoverdragelse fra 1.1.2019 og 
deretter etablering av fylkeskommunalt foretak fra 
1.1.2020, har medført organisatoriske utfordringer med 
ustabilitet i de administrative tjenestene. Stabilitet i 
og rundt organisasjonen er en avgjørende faktor for 
positiv utvikling videre fremover. Med ny permanent 
organisering som fylkeskommunalt foretak fra 2020, 
ligger det til rette for at TkMidt skal kunne utvikle 
virksomheten og tjenestene videre til fordel for 
innbyggerne i regionen. Dette vil trolig gi TkMidt det 
samme handlingsrommet som da senteret var et 
interkommunalt selskap (IKS), noe som er et godt 
fundament for å fortsette arbeidet med å utvikle 
kompetansesenteret til den spydspissen innenfor 
odontologi i regionen som senteret skal være. TkMidts 
mål er å være den foretrukne samarbeidspartner innen 
forskning, kompetanseutvikling og spesialistbehandling 
i Midt-Norge.

Satsingen på de regionale odontologiske 
kompetansesentrene er godt forankret i 
stortingsmelding 35 (2006-2007), og er spesifikt 
nevnt i statsbudsjettet. TkMidt er hovedsakelig 
finansiert gjennom de statlige tilskuddsordningene 
som gir stor grad av økonomisk sikkerhet. I tillegg 
er Trøndelag fylkeskommune en trygg og god eier, 
som støtter og bidrar til å realisere TkMidts planer. 
Fremtidsutsiktene er avhengig av hvor godt senteret 
kan vise at institusjonen ivaretar sin rolle, og at det blir 
den sentrale drivkraften innenfor det odontologiske 
fagfeltet i region Midt-Norge. Nøkkelordet er å 
legitimere sin eksistens og vise både eieren og 
finansieringskilder viktigheten av å satse videre på 
virksomheten.



Informasjon�om�kontaktpersoner
Patrik Cetrelli
Administrerende direktør

Tlf. 959 49 362 
patce@tkmidt.no

Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningsleder

Tlf. 986 37 364 
astfe@tkmidt.no

Anders Vennatrø
Klinikkleder

Tlf. 957 24 543 
oleve@tkmidt.no

Hege Ertzaas Fossland
Assisterende direktør

Tlf. 934 37 997  
hegfo@tkmidt.no 

Ragnhild Hagen
Leder tilrettelagt behandling 
 
Tlf. 466 81 616 
ragha@tkmidt.no  
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Firmainformasjon
Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF

Professor Brochs gt. 2 
7030 Trondheim

Telefon 941 33 180 
Organisasjonsnummer 924 378 611

post@tkmidt.no 
www.tkmidt.no
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