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Administrerende direktør, Patrik Cetrelli

Sammendrag 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge startet året 

2018 med to ferske vedtak som skulle få stor betydning for året.

For det første hadde styret og representantskapet vedtatt 
flytting til nye lokaler i Teknobyen i løpet av året, og 

for det andre hadde Møre og Romsdal fylkeskommune 
vedtatt å melde seg ut som deltaker av det interkommunale 
selskapet. 

Virksomheten har i 2018 vært preget av uro på grunn av nok 
et lederbytte, uvisshet om fremtidig organisering, redusert 
finansiering fra Helsedirektoratet og planlagt flytting. Men på 
tross av disse forstyrrende elementene, har aktiviteten i alle 
avdelinger i kompetansesenteret økt. Antallet henvisninger 
er stigende og viser at senteret dekker et viktig behov i 
tannlegemiljøet. Flerfagligheten som senteret innehar i 
klinikken er en unik og etterspurt ressurs i regionen.

Forskningsprosjekt som tidligere er startet opp, har fortsatt 
med planlagt progresjon. Flere av prosjektene er i sluttfasen, 
og i 2018 ble det startet opp tre nye forskningsprosjekter. I 
2019 er det forventet at senteret får første doktorgrad, samt 
et flertall publikasjoner.

Tilbudet i tilrettelagt behandling for voksne (TOO) har i 2018 
blitt videreutviklet. Vi har gått fra et standardløp for alle 
pasienter til fire forskjellige løp, og pasientene blir vurdert 
og plassert i riktig løp etter en tidlig samtale med psykolog. 
Dette har medført en økt gjennomstrømming av pasienter 
i ordningen, noe som igjen har ført til at mottaksapparatet 
for pasienter etter avsluttet angstbehandling er blitt for 
lite. TkMidt har av den grunn sett på løsninger for å øke 
kapasiteten innen tannbehandling, og i første omgang er det 
åpnet for privatpraktiserende tannbehandlere. 

I et år med økte kostnader i forbindelse med flytting, ble det 
søkt om ekstra midler for å dekke de kostnadene som dette 
medførte. Da hovedtildelingen kom i juni, var tilskuddet 
redusert med 25% og innsparingstiltak ble iverksatt. Flere 
kostnader ble skjøvet over til 2019, blant annet investeringer 

av nytt inventar. En ekstra tildeling av tilskudd kom medio 
november, men da var flere aktiviteter allerede utsatt til 
året etter. På grunn av dette ble et forventet underskudd 
snudd til et lite pluss i regnskapet i løpet av høsten. 
Produksjonen i klinikken har vært større enn i 2017 og bidratt 
til kompetansesenterets gode resultat.

Stillingen som administrerende direktør ble lyst ut i april, 
og den nye direktøren hadde oppstart i stillingen den 1. 
juli. Tidligere satsning på å styrke administrasjonen har 
båret frukter i 2018, og kvaliteten på både HR og IT er 
vesentlig hevet. Dette har ført til mer stabile tilstander og økt 
produktivitet ved kompetansesenteret.  

Første halvår 2018 var preget av planlegging av 
kompetansesenterets nye lokaler i Teknobyen sammen med 
arkitekt og byggherre. I andre halvår gikk den aktiviteten over 
til å gjennomføre ombygging av lokalene, samt planlegging 
av flyttingen som fant sted i månedsskiftet november-
desember. 

Introduksjon til virksomheten 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) 

ble etablert i 2010 som et interkommunalt selskap med de tre 

fylkeskommunene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og 

Romsdal som likeverdige eiere.

F ra 1.1.2018 ble de to Trøndelagsfylkene slått sammen 
til ett fylke, og antall deltakere i det interkommunale 

selskapet gikk fra tre til to.

TkMN var det siste av totalt seks regionale odontologiske 
kompetansesentre som ble etablert i Norge. TkMN åpnet 
dørene i nye lokaler 1. oktober 2014, i Klæbuveien 70, 
Trondheim. Fra den gang har TkMN vokst fra to til 45 ansatte 
ved utgangen av 2018.

Selskapet ledes av administrerende direktør, mens selskapets 
øverste organ er styret og representantskapet. 

Samfunnsoppdraget
TkMNs 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 (2005) 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.

Kjernevirksomhet 
TkMN har med bakgrunn i dette definert tre kjerneområder i 
sitt oppdrag som alle har pasienten i fokus (figur 1):

• Pasientbehandling

• Forskning og innovasjon

• Kompetanseutvikling
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Organisasjon
Driften ved TkMN har også i 2018 vært utfordret av den 
hurtige veksten som senteret har hatt, men sammenliknet 
med tidligere år har flere administrative rutiner kommet 
på plass sammen med flere administrative medarbeidere. 
Stillingen som øverste leder av senteret har vært gjenstand 
for flere skifter de siste årene, noe som organisasjonen 
preges av. Vi gikk inn i året med Tone Natland Fagerhaug 
som konstituert administrerende direktør fra september 
2017, og fra 1. juli 2018 ble Patrik Cetrelli tilsatt som ny fast 
administrerende direktør. 

Ved utgangen av 2018 har TkMN 46 ansatte fordelt på 
34,1 årsverk. Selskapet er inndelt i tre avdelinger, samt 
administrasjon (figur 2).

Deltaker (fylkeskommune) Medlem Vara

Trøndelag May Britt Lagesen (leder) Elisabeth Paulsen

Møre og Romsdal Marit N. Krogsæter John John Bruseth

Medlem Vara

Bjørnar Hafell (leder) Hjørleif Brenne

Knut Aspås (nestleder) Jan Kristoff Bench

Berit Johansen Inger Melø

Anne Kristine Solheim Berit Øra

John Tuseth Roar Pedersen

Eva Sørlien Bjørg Kroglund

Astrid Jullumstrø Feuerherm (ansattrepresentant) Katrine Døsvik

Grethe Karlsen (observatør) Anders Vennatrø

Vedtaket fra desember 2017 om utmelding av Møre og Romsdal fylkeskommune, medførte konstituering av nytt styre fra mars 2018.

Styre

Representantskap

Astrid Jullumstrø Feuerherm 
Forskningsleder

Forskning

Hedda Høvik 
Prosjektleder HUNT 4

Elise Taylor Spets 
Forskningskoordinator

Line Cathrine Nymoen 
Forskningskoordinator

Tone Natland Fagerhaug  
Forsker

Marit Kolberg 
Forsker

Umar Sharif 
Forsker

Johannes Moxness  
Prosjektleder Pilot R-tann

Sakkina Pathmaharan  
Tannpleier/forskningskoordinator

Torunn Børsting 
Stipendiat

Lena Cetrelli 
Stipendiat

Kristin Jordal 
Stipendiat

Abhijit Sen 
Seniorforsker

Peggy H. Moe 
Rådgiver

Ingrid Lillevoll 
Forskningsmedarbeider

Göran Dahllöf 
Professor II

Anders Vennatrø 
Klinikkleder

Klinikk

Runa Das 
Pedodontist

Tania Øystese 
Endodontist

Mats Säll 
Kjeve- og ansiktsradiolog

Murwan Idris 
Oral kirurg

William Clark 
Kjeveortoped

Elke Seitz 
Implantatprotetikk

Roya Gaarden  
Periodontist

Erik Göran Jönsson 
Protetiker

Umar Sharif 
Tannlege

Marianne Kleivmyr 
Endodontist

Tonje Tollan 
Resepsjonist

Marit Husby 
Tannhelsesekretær

Kristine Rimol 
Tannhelsesekretær

Torunn  Kristiansen 
Tannhelsesekretær

Grethe Karlsen 
Tannhelsesekretær

Britt Jorun Selnes  
Tannhelsesekretær

Sissel Hjelmen Aasan 
Tannhelsesekretær

Hege Ertzaas Fossland 
Assisterende direktør

Tilrettelagt behandling

Lena Myran 
Teamleder TOO

Ingrid Berg Johnsen 
Prosjektleder TBIT

Ragnhild Hagen  
Psykologspesialist TOO

Brit Rye Heggem 
TOO - koordinator

Siri Uthus 
TOO - koordinator

Geir Haukeland 
Tannlege

Hanne Bach 
Tannlege

Gunnfrid Alrek 
Tannlege

Kjellrun Reitan Nordtømme  
Tannlege

Marianne Bergem  
Tannlege

 
Administrativ stab

Laila Ø. Døllner 
Administrasjonssekretær

Katrine Døsvik 
HR- og forskningsrådgiver

Brett Guise 
Kommunikasjon

Patrik Cetrelli 
Administrerende direktør

Etter sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag til ett fylke, ble medlemmene i representantskapet endret. 

Figur 2

Organisasjonskart pr 31.12.2018
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Årets aktiviteter innenfor 
kjerneområdene

Pasientbehandling

E t av satsingsområdene i TkMNs strategiplan 2018-
2021 er Bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, og 

dette området omfatter spesialistbehandling og tverrfaglig 
pasientbehandling, tilrettelagt behandling, samt rådgiving. 

I løpet av 2018 har alle tannlegespesialitetene kommet på 
plass i spesialistklinikken.  Stillingene er kombinasjoner av 
heltid og deltid, samt faste og midlertidige. Rekruttering, 
stabilisering og kompetanseheving hos eget personell er 
nødvendig, også på veien videre. Å lykkes med dette er 
en forutsetning for å utføre samfunnsoppdraget innenfor 
generell kompetanseheving i tannhelsetjenesten og øke 
tilgjengeligheten av spesialisttilbudet for befolkningen.

Spesialistbehandling og tverrfaglig behandling
Ved utgangen av 2018 har klinikken ni tannleger i klinikken 
hvor sju er spesialister og to har spesialkompetanse innen 
oralprotetikk, til sammen 6,6 årsverk. Av fagkompetanse er 
alle tannlegespesialitetene tilgjengelig fra 2018. Tverrfaglige 
behandlingsmøter gjennomføres hver andre uke hvor ulike 
kasus tas opp til diskusjon blant spesialistene.

I 2018 mottok TkMN 1 759 henvisninger til 
spesialistbehandling, en økning fra 1 527 i 2017. 
Henvisningene er fordelt slik på de ulike spesialitetene:

Fagdisiplin Antall henviste pasienter 01.01.2018 – 31.12.2018

Oral kirurgi 879

Pedodonti 214

Kjeve- og ansiktsradiologi 210

Periodonti 132

Kjeveortopedi 10*

Endodonti 209

Protetikk 11

Spesialkompetanse implantatprotetikk 94

*Inntaksstopp i 2018 på grunn av planlagt avvikling av tilsettingsforholdet

Tilrettelagt behandling – TOO og TBIT
Tilrettelagt behandling omfatter både et behandlingstilbud 
til voksne, omtalt som TOO, og et behandlingstilbud til barn, 
omtalt som TBIT. 

Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og 
personer med odontofobi (TOO) drives av psykologer og 
tannhelsepersonell tilbyr pasientene angstbehandling og 
tilvenning til tannlegesituasjonen, og denne aktiviteten 
finansieres av Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordning. 
Etter endt angstbehandling overføres pasientene til 
tannbehandling ved ordinære klinikker som har mottatt 
opplæring av TOO- teamet. Det finnes også et tilbud om 
tannbehandling i narkose for pasienter hvor dette vurderes 
som mest hensiktsmessig. 

Tannbehandlingen i TOO-ordningen har tidligere vært 
finansiert av HELFO via innslagspunkt 14, men fra 2018 ble 
regelverket endret og også tannbehandling skal finansieres 
av tilskuddsordningen. 

TOO Midt-Norge er organisatorisk samlet hos TkMN, mens 
det finnes lokale tverrfaglige behandlerteam i Verdal og 
Molde i tillegg til flere team i Trondheim. TOO-teamet har 
samarbeid med andre fagmiljø i Norge, og de har gjort 
en betydelig jobb innen kompetanseheving gjennom 
produksjon av håndbøker og undervisningsmateriell. 

For å ivareta tilrettelagt behandling for voksne i 2018, har det 
innen angstbehandlingen vært tilgjengelig fire psykologer 
i til sammen 1,4 årsverk, åtte tannleger i til sammen 
1,5 årsverk og fem tannhelsesekretærer i til sammen 2 
årsverk. Virksomheten er blitt revidert og effektivisert med 
mer individualiserte behandlingsløp. Tannbehandlingen 
blir ivaretatt av flere team ved ulike klinikker i både den 
offentlige og private tannhelsetjenesten, etter opplæring og i 
tett samarbeid med TkMN. 

I 2018 mottok TkMN 248 henvisninger til TOO, hvorav 48 
pasienter ble henvist til behandling i narkose. 

Trygge barn i tannbehandling (TBIT) er et tilbud med 
tilrettelagt behandling for barn med tannbehandlingsangst. 
TBIT-teamet består av psykolog i 100 % stiling, 
pedodontist i 20 % stilling og tannhelsesekretær i 50 
% stilling. Teamet tilbyr angstbehandling til barn og 
ungdom med tannbehandlingsangst. TBIT startet 
opp med pasientbehandling i september 2017, og i 
2018 ble 30 pasienter behandlet av teamet. Teamet 
utdanner og samarbeider med tannteam i den offentlige 
tannhelsetjenesten, slik at barna som overføres til sin lokale 
tannklinikk sikres en god start og tilstrekkelig tilrettelegging 
for å kunne gjennomføre ordinær tannbehandling. I 2018 
ble det gjennomført to runder med todagers opplæring av 
offentlige team kalt Trygge tannteam. I tillegg utvikler og 
tilbyr TBIT teamet ulike kurs med fokus på ivaretakelse av 
barn og ungdom med tannbehandlingsangst. 

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 TkMN 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 TkMN helt siden senteret 

åpnet i 2014. Det er etablert samarbeid med sentrale 
institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningsavdelingen består ved utgangen av 2018 av 10 
årsverk fordelt på 22 personer. Disse stillingene omfatter 
fast ansatt forsker og forskningsleder, samt forskere, 
stipendiater og forskningskoordinatorer i prosjektstillinger. 
I tillegg blir pensjonerte tannleger leid inn på timebasis for 
datainnsamling.  

All drift og lønn i forskningsavdelingen er i dag hovedsak 
dekket over tilskudd fra Helsedirektoratet, med noe bidrag 
fra fylkeskommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Prosjekter
HUNT4 Tannhelse er ett av de største forskningsprosjektene 
innen tannhelse i Norge. Prosjektet er et tilleggsprosjekt til 
den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). 
TkMN har prosjektlederansvar for tannhelsestudien og 
samarbeider tett med HUNT forskningssenter, NTNU, 
UiO, TkØ, og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 
og helse. Det samles data om munn- og tannhelse i stor 
skala, både gjennom spørreskjema, biologisk materiale, 
klinisk munn- og tannhelseundersøkelse og ved uttrekk 
fra tannhelsepasientjournal. Datainnsamlingen har gått for 
fullt i hele 2018 og feltstasjoner er rigget ned og opp igjen 
stadig nordover i Trøndelag. Innsamlingen avsluttes i februar 
2019, og tallene viser at nærmere 5000 nordtrøndere satte 
seg i tannlegestolen. Vel 7000 deltakere har besvart et 
spørreskjema om tannhelse.

Forskningsbiobank for oral helse ble omsøkt REK og 
godkjent høsten 2016, med endelig godkjenning av 
samtykke- og infoskriv våren 2017. En komité bestående av 
representanter fra TkMN, Biobank1 og St. Olavs Hospital har 
utarbeidet rekvisisjonsrutiner, retningslinjer for hvilke data 
som registreres samt hvilke typer prøver som er aktuelle. 
Pilotinnsamling er under planlegging og vil være sentrert 
rundt Tannteamet/Avdeling for ansikts- og kjevekirurgi 
samt Thoraxkirurgisk sengepost ved St. Olavs Hospital. 

Felles prøvemottak, Avdeling for medisinsk biokjemi har 
en egen biobankingfasilitet som vil besørge registrering 
av prøver samt fordele prøvene slik det er hensiktsmessig. 
Utvidelse av biobankprosjektet er initiert til også å omfatte 
prøveinnsamling ved Haukeland Sykehus.

Kodeverksprosjektet – Pilot R-tann er et annet viktig 
prosjekt for TkMN 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. Avtale 
er inngått med leverandør av elektronisk pasientjournal. 
Status for pilot R-tann etter 2018 er at TKMN har overlevert 
foreløpig sluttrapport til direktoratet for e-helse. 

I sluttrapporten har TKMN gjort følgende vurdering av 
overordnet måloppnåelse: «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. Det er planlagt og avtalt gjennomføring av 
overføring til forskningsregister. Som følge av forsinkelser 
blir overføring til forskningsregister først gjennomført i løpet 
av 1. kvartal 2019. De overordnede målene er i høy grad 
nådd.»

GERONETT ble startet opp i 2018. De regionale 
odontologiske kompetansesentrene og flere i det 
odontologiske miljøet i Norge har sett behovet for å 
samordne kunnskap og forskning innen gerodontologi, og 
TkMN søkte derfor NFR om forprosjektmidler til å opprette 
et nettverk for gerodontologi. GERONETT fikk tildelt 825 
000 kroner, fordelt over 3 år. I løpet av 2018 er det nedsatt 
en styringsgruppe og det er avholdt to møter. Forarbeid 
til en nettportal for informasjonsdeling, GERONETT.org er 
påbegynt, og det planlegges et nasjonalt seminar i 2019.

MUMS – Munn- og matstudien ved St. Olavs hospital 
ble startet opp i 2018 basert på et ønske om å øke 
kunnskapen og bevisstheten om munnhelsens betydning for 
ernæringsstatus, og spesielt underernæring. I denne studien 
vil vi kartlegge sammenhenger mellom ernæringsstatus 
og munnhelse hos inneliggende pasienter ved St. Olavs 
hospital. Et fokus er inntak av perorale medikamenter 
og sammenheng med munntørrhet og ernæringsstatus. 

Resultatene vil først bli presentert i en masteroppgave og 
deretter tilrettelegges for en publikasjon. St. Olavs hospital 
og TkMN er ansvarlig for å gjennomføre prosjektet.

Investigation of stress markers and bacterial load in 
saliva of patients with dental phobia er et prosjekt som 
ble startet opp i 2018. Høy angst for tannbehandling 
(odontofobi) henger sammen med nedsatt oral helse. Dette 
blir i ofte forklart ved hjelp av atferdsmessige forhold, det 
vil si at det er personenes manglende evne til å oppsøke 
eller gjennomføre nødvendig tannbehandling som 
leder til nedsatt oral helse. Samtidig rapporterer mange 
pasienter gjennomgående høy belastning i livet utover 
tannbehandlingssituasjonen. En uutforsket problemstilling 
er i hvilken grad stressreaksjoner knyttet til sammensatte 
fysiske og psykiske plager kan bidra til nedsatt oral helse 
for odontofobipasienter. Prosjektet ønsker å utforske 
sammenhengen mellom odontofobi, selvrapportert stress 
og lokale forhold i munnhulen. Vi vil samle inn spørreskjema 
og spyttprøver med formål å sammenlikne to grupper: 
voksne pasienter med odontofobidiagnose opp mot 
voksne pasienter uten spesifikk diagnose. Resultatene vil ha 
betydning for forståelsen av orale helseforhold hos redde 
pasienter i tannbehandling. Prosjektet ledes av Universitetet 
i Tromsø, mens TkMN har bidratt med REK-søknad, 
protokoller for salivaprøver og innsamling av salivaprøver fra 
TOO- pasienter for mikrobiom – og biomarkøranalyse.

Oral abnormalities and pathologies on panoramic 
radiograph: A pilot study from Trøndelag county of 
Norway er et mastergradsprosjekt utført ved TkMN sammen 
med Umeå Universitet. Rundt 1500 OPG fra HUNT4 
Tannhelse inngikk i studien. OPG ble vurdert av radiolog 
ved TkMN med kartlegging av 14 ulike funn/diagnoser. 
Deskriptiv statistikk og regresjonsanalyser er utført og viser 

at abnormaliteter og patologier ikke er normalfordelt i 
studiepopulasjonen av voksne innbyggere nord i Trøndelag, 
men er mer vanlig i menn og i voksne over 54 år. Studien 
danner et godt utgangspunkt for en fullskalastudie av alle 
OPG i HUNT4 Tannhelse med totalt 4 935 deltakere. Denne 
studien initieres våren 2019.

Trondheim gjennom 1000 år er et prosjekt i regi av NTNU 
Vitenskapsmuseet med TkMN som samarbeidspartner. 
Formålet med prosjektet er å se på utvikling av infeksjoner, 
genetikk og kosthold i Trondheim de siste 1000 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). Datainnsamling ble avsluttet i 2018. En 
stipendiatstilling tiltrer hos NTNU Vitenskapsmuseet våren 
2019 og vil da begynne analysearbeidet. 

Klinisk rettsodontologisk tannlegeundersøkelse av barn og 
unge i saker der det er mistanke om vold og/eller seksuelle 
overgrep er et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med 
Barnehuset i Trondheim. Påtalemyndighetene kan begjære 
en rettsodontologisk undersøkelse av barn ved mistanke 
om mishandling/overgrep med tegn i hode, hals, ansikt og 
munn. Prosjektet et initiert av pediater ved Sørlandet sykehus 
i samarbeid med TkØ. Pedodontist og psykolog ved TkMN er 
involvert i prosjektet gjennom 1) Veiledning (skadetolkning) 
av tannleger (rekruttert fra den offentlige tannhelsetjenesten) 
som utfører undersøkelse på Barnehuset (dokumentasjon, 
beskrivelse av skade, sporsikring) og 2) Hos barn der det er 
gjort funn som krever tannbehandling: samhandle med den 
offentlige tannhelsetjenesten om tilrettelagt tannbehandling 
–veiledning til traumesensitiv tannbehandling i Trygge 
tannteam).
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Appen Tannskrekk er en selvhjelpsapp utviklet for personer 
med mild og moderat tannbehandlingsvegring. Første 
modul av Appen Tannskrekk ble lansert 01.10.2017. Appen 
TannSkrekk er tilgjengelig for nedlastning og kan tas i 
bruk både av tannhelsepersonell og pasienter. Per i dag 
inneholder den oversikt over ulike tilpasninger man kan be 
om hos tannlegen, og fungerer med dette som et verktøy 
for tilrettelagt tannbehandling og kommunikasjon mellom 
tannhelse-personell og pasienter. Det arbeides nå med 
utvikling av animasjonsfilmer som skal inngå i appen, med 
informasjon om tannbehandlingsangst og psykoedukasjon 
og angst, angstreaksjoner og eksponeringstrening. Disse 
regnes å ferdigstilles ila året, og vil tilgjengeliggjøres både på 
i appen og på nett.

The Gum Challenge er et samarbeidsprosjekt med 
TrollLABS, NTNU, og tar sikte på å utvikle ny, ikke-invasiv 
teknologi for måling av lommedybde. En masterstudent 
leverte våren 2018 sin masteroppgave. I oppgaven blir ulike 
mulige teknologier vurdert og ultralyd trukket fram som 
den beste metoden. En enkel prototype er utformet og 
algoritmer for bildetolkning er justert, og resultatene har 
vært lovende. TkMN og TrollLABS har vært i dialog med TTO 
(Technology Transfer Office) for å vurdere patenterbarhet og 
kommersialiseringsverdi. En velkjent kommersiell aktør innen 
intraoral scanning har i senere tid vist interesse og TkMN og 
NTNU opprettholder videre kontakt med dette foretaket for 
å utrede muligheter for videreutvikling og samarbeid.  

Kvalitetsregister og digitale spørreskjema i TOO er 
opprettet for å samle inn data på pasienter som kommer 
til utredning og behandling for tannbehandlingsangst ved 
TkMN og våre samarbeidspartnere. Dataene som samles 
inn kan benyttes for å bedre kvaliteten på våre tjenester og 
bidra til mer kunnskap på området. Som ledd i opprettelsen 
av et slikt kvalitetsregister har TkMN vedtatt å implementere 
digitale spørreskjema i TOO behandlingene. Et betydelig 
arbeid er lagt ned i å få dette på plass. Kvalitetsregisteret og 
overgang til spørreskjema i CheckWare kom gradvis i gang 
fra våren 2018.

Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt er et ph.d.prosjekt 
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 
Hordaland, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i 
Nord-Norge og Universitetet i Oslo. Tannhelseundersøkelser 
og datainnsamlet for visitt 1 ble avsluttet januar 2018, til 
nå tilsammen 72 JIA pasienter og 72 friske kjønns- og 
aldersmatchede kontroller. Visitt 2 startet i mars 2018 og 
forventes pågå ut januar 2020. Arbeid med å organisere 
datasettet fra visitt 1 er avsluttet og analysene 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 TkMN. Tannhelseundersøkelser og datainnsamlet er 
nå avsluttet. Til sammen 176 barn har deltatt i studien. 
Databearbeiding og analyse er igangsatt. Datasett fra kliniske 
undersøkelser og spørreskjema er fullført og analyser 
påbegynt. Avhandlingen forventes være ferdig i løpet av 
2019.

Outreach-prosjektet er et ph.d.prosjekt 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 gjenstår. Avhandlingen forventes være ferdig sent 
2019/vår 2020. 

HUNT4 Tannhelse: Oralpatologiske funn på dentalt 
panoramarøntgen (ortopantomogram) i den voksne 
befolkningen i Nord-Trøndelag er et mastergradsprosjekt 
som Umar Sharif har utført ved TkMN sammen med Umeå 
Universitet. Rundt 1500 OPG fra HUNT4 Tannhelse inngikk 
i studien. OPG ble vurdert av radiolog Mats Säll med 
kartlegging av 14 ulike funn/diagnoser. Deskriptiv statistikk 
og regresjonsanalyser er utført og viser at abnormaliteter 
og patologier ikke er normalfordelt i studiepopulasjonen 
av voksne innbyggere nord i Trøndelag, men er mer vanlig 
i menn og i voksne over 54 år. Studien danner et godt 
utgangspunkt for en fullskalastudie av alle OPG i HUNT4 
Tannhelse med totalt 4 935 deltakere. Denne studien 
initieres våren 2019.

Publikasjoner
Brusevold IJ, Granvoll Bie TM, Baumgartner CS, Das 
R, Espelid I. Molar-incisiv misdannelse- beskrivelse og 
diagnostisk protokoll. Nor Tannlegeforen Tid. 2018; 128: 0-0

Torunn Børsting, Annemarie Schuller, Paula van Dommelen, 
Signe Nilssen Stafne, Marit Slåttelid Skeie, Anne Skaare, 
Miriam Gustavsson, Unni Syversen, Astrid Kamilla Stunes, 
Mats Peder Mosti, Siv Mørkved, Kjell Åsmund Salvesen, Tone 
Natland Fagerhaug. Maternal prenatal vitamin D levels and 
oral health outcomes in 7-9 year old Norwegian children. In 
progress.

Torunn Børsting, Anke Peters, Sindre Andre Pedersen, Tone 
Natland Fagerhaug. A systematic review of the association 
between vitamin D and oral health outcomes in children. In 
progress.

Sabia Huma Riaz, Torunn Børsting, Tone Natland Fagerhaug, 
Astrid J Feuerherm, Abhijit Sen. Cross-sectional survey of 
dental caries across different municipalities and districts in 
Trøndelag among children and adolescents. In progress.

Cetrelli L, Bletsy N, Feuerherm AJ, Rygg M: Sialometry in 
Juvenile Idiopathic Arthritis. Review in progress.

Marit S. Skeie, Elisabeth G Gil, Lena Cetrelli, Annika Rosén, 
Johannes Fischer, Anne Nordrehaug Åstrøm, Keijo Luukko, 
Xieqi Shi, Josefine Halbig, Astrid J. Feuerherm, Paula Frid, 
Marite Rygg, Athanasia Bletsa. Oral health in children and 
adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis. A systematic 
review. To be submitted.

Jordal K et al. Endodontic treatment in a public dental 
service: technical quality and periapical status of 
endodontically treated teeth in an adult population. In 
progress.

Jordal K et al. Effects of an individualized training course on 
the knowledge, attitudes and skills of dentists in endodontics 
(in prep)

Jordal K et al. Effects of an individualized training course 
on the quality of root fillings provided by dentists in public 
dental service. In progress.

Jordal K et al. Effects of an individualized training course on 
the outcome of endodontic treatment provided by dentists 
in public dental service. In progress.

Thorarensen O, Feuerherm AJ, Abhijit Sen: Comparison 
of oral health status between heart valve and orthopedic 
patients in St. Olav hospital, a cross-sectional study. In 
progress.

Peters, AJF, Børsting, T & Schuller, AA. Early feeding habits 
in relation to oral health in children - a systematic review. In 
revision.

Umar Sharif, Mats Säll, Hedda Høvik, Astrid J Feuerherm, 
Abhijit Sen: Oral abnormalities and pathologies on 
panoramic radiographs: a study from Tann HUNT4. In 
progress.

Elise Taylor Spets, Abhijit Sen, Hedda Høvik, Astrid J 
Feuerherm, Liv Grøntvedt. Self-reported oral health in a 
public health survey in Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder 
(2015). In progress.

Thomas K Reinan, Lene Thoresen, Marit Kolberg, Astrid J 
Feuerherm, Abhijit Sen, Yi-Qian Sun, Hilde K Brekke and 
Ingrid L Mostad: Nutritional status and oral health in patients 
at St. Olavs hospital. In progress.
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Omtale i media og annen formidling

HUNT4 Tannhelse er omtalt i
• Reportasje i Munnpleien https://tannvern.no/images/munnpleien-pdf/munnpleien_1_2018.pdf

• Intervju i Paratmagasinet sammen med Elin Braa tannhelse-feltarbeider i Stjørdal

• Kort omtalt under «Siste nytt først» i NTFs Tidende

HUNT4 Tannhelse er presentert

Dato Aktivitet

29.6
Debattmøte i serien “Aktuell samfunnsmedisin” – 
arrangeres hver siste fredag i måneden av HUNT 
forskningssenter

24.9 Helsedirektoratet og HOD

28.9
ROK forskningsseminar Gardermoen – medarrangør og 
deltakelse med presentasjoner

4.-5.10 Stand på landsmøte i Norsk Tannlegeforening

 

Munnpleien
Forskningsprosjekter ved TkMN og alle ROK’ene er omtalt 
https://tannvern.no/images/munnpleien-pdf/munnpleien_1_2018.pdf   

Årsrapport for Biobank1
Forskningsbiobank for oral helse er omtalt 
https://indd.adobe.com/view/d30176e8-f9e1-4077-ba9e-95c27f154a3f 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening - reportasje ‘Tabu om tennene’ i vol. 55, nr. 7, 2018 
NRK Norgesglasset - Intervju om «Hva er spytt og hvorfor er det så viktig?» Reportasje uke 5

Nye samarbeidsavtaler innen forskning
• Samarbeidsavtale med INB ved NTNU og St Olavs hospital om forsknings- og hospiteringssamarbeid.

• Samarbeidsavtale mellom NTNU/St.Olavs Hospital og TkMN. Forskningsprosjektet MUMS; Måltidsundersøkelsen, 
ernæring og munnhelseundersøkelsen ved St.Olavs Hospital 2018.

• Samarbeidsavtale i GERONETT; alle ROK’er samt UiB og UiO.

• Samarbeidsavtale i TOO-prosjektet ‘Investigation of stress markers and bacterial load in saliva of patients with dental 
phobia’ med IKO, UiT, er påbegynt.

Kompetanseutvikling
TkMN skal tilby etter- og videreutdanning i regionen for å utvikle 

kompetansen i den utøvende tannhelsetjenesten og øvrig 

helsetjeneste.

D ette satsingsområdet favner hospiteringsordninger, 
mottak av studenter i praksis, kurs for 

tannhelsepersonell, samt samarbeid om spesialistutdanning 
og annen videreutdanning. 

Hospitering 
I 2018 har det vært ni personer på hospitering ved TkMN, 
de fleste tannleger fra ulike klinikker i Trøndelag, men også 
studenter. 

Kurs og foredrag arrangert av TkMN
I forbindelse med datainnsamlingen i HUNT4Tannhelse, 
HUNT4 70+ og Ung-HUNT4 har spesialister og forskere ved 
TkMN vært involvert i til sammen 42 dager med kurs- og 
opplæringsaktiviteter for tannhelsepersonell i Den offentlige 
tannhelsetjenesten og personell i hjemmetjenesten i Nord-
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.

Innen radiologi er det gjennomført til sammen 14 dager 
med kurs og annen faglig presentasjon ved St.Olavs hospital, 
lokale tannklinikker, tannlegeforeningen og internasjonalt 
seminar.

Innen tilrettelagt behandling, TOO og TBIT, har teamene 
deltatt i en rekke aktiviteter innen kompetanseutvikling. TOO 
har deltatt i 6 møter og samlinger, mens TkMN har arrangert 
7 møter og 2 kurs for TOO-teamene i regionen. TBIT har to 
ganger gjennomført 2-dagers opplæringsdager for Trygge 
Tannteam, ansatte i Den offentlige tannhelsetjenesten. I 
tillegg er TBIT-prosjektet presentert under styresamling og 
på distriktsmøte.

Kurs og foredrag med deltakelse fra TkMN
Gjennom deltakelse på kurs og foredrag, får de ansatte 
ved TkMN utvikle egen kompetanse som vil komme det 
tannhelsefaglige miljøet i regionen til gode. I tillegg vil 
deltakelse på kurs bidra til at de ulike organisasjonene i 
større grad inkluderer tannhelse som en naturlig del av 
nedslagsfeltet.

I 2018 har ansatte ved TkMN deltatt i over 34 ulike 
internasjonale og nasjonale kurs og seminarer, med 
til sammen mer enn 60 kursdager. Flerfaglighet er et 
kjennetegn for TkMN og det er stor variasjon innen 
tema og type kurs som inkluderer klinisk forskning, 
kurs i infiltrasjonsanestesi, ernæring, klinisk odontologi, 
tannpleie, folkehelsearbeid, odontofobi, grunnleggende 
traumeforståelse, vold og overgrep, opprettelse og bruk av 
kvalitetsregistre, geriatri og gerodontolgi, etikk vedrørende 
tilbakemeldingspraksis i forskning, modellering av komplekse 
biologiske nettverk, forskningsformidling, litteratursøk og 
statistikk. 

Spesialistutdanning
For å ivareta befolkningens behov for spesialistbehandling, 
skal TkMN bidra aktivt til at flere tannleger tar 
videreutdanning som spesialisttannlege.

Én spesialistkandidat i oral protetikk er tilknyttet TkMN og 
startet utdanningen ved UiO august 2017. Hun vil ha deler av 
sin praksis på TkMN. 

I 2018 har vi hatt én kandidat for prekvalifisering 
til spesialistutdanning, og vi har skrevet støttebrev 
til 4 kandidater som høsten 2018 søkte opptak til 
spesialistutdanning med oppstart høsten 2019.
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Økonomi

Ved inngangen til 2018 var det store usikkerhetsmomenter 

vedrørende økonomien, noe som har gitt seg utslag gjennom året 

med store svingninger i budsjett, prognoser og endelig resultat.

T ilskuddsordninger fra Helsedirektoratet utgjør 75% av 
senterets inntekter, og driften av senteret preges av 

at endelig tildeling av tilskudd for inneværende år normalt 
ikke avgjøres før november. TkMN endte opp med et godt 
økonomisk resultat, spesielt tatt i betraktning at senteret 
flyttet til nye lokaler mot slutten av året. I tillegg har staben 
vokst med  omtrent 25% i løpet av året. 

I 2018 hadde TkMN inntekter på omtrent kr 57 millioner, og 
75 % av inntektene kommer fra to ulike tilskuddsordninger 
fra Helsedirektoratet, «Tilskudd til etablering og drift 
av regionale odontologiske kompetansesentre» og 
«Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer 
med odontofobi». Pasientinntekter utgjør omtrent 21 %, 
mens eierbidragene utgjør 3 %.

TkMN har et driftsresultatet på kr 4 261 773, mens sum 
overføringer er på kr 4 514 370. 

Sum egenkapital og gjeld er på kr 29 478 007. 

Regnskap og revisjon
Regnskapsføring er ivaretatt av Admento AS og revisjon er 
utføret av autorisert revisor i ES Revisjon. 

Årsregnskap
TkMN har et positivt driftsresultat på kr 4 261 773. 

Etter finansinntekter og finanskostnader er årets resultat på 
kr 4 514 370.

Inntekter
Totale eksterne driftsinntekter utgjør kr 57 614 014 hvor 
75 % av beløpet er tilskudd fra Helsedirektoratet, 21 % 
er tannlegeinntekter og 3 % er tilskudd fra eierne. Andre 
inntekter utgjør 1 %. 

I tillegg gjennomføres interne overføringer mellom 
avdelingene for å ivareta riktig fordeling av kostnader. Totale 
inntekter inkludert interne overføringer er kr 61 684 369.

Sammenlignet med regnskap for 2017 har inntektene økt 
med kr 5 303 251, noe som utgjør en total økning på 10 %. 

Kostnader 
Totale kostnader unntatt interne overføringer utgjør kr 53 
352 241. Sammenliknet med 2017 har de totale kostnadene 
økt med kr 4 782 2 85. Lønnskostnader inkludert sosiale 
kostnader utgjør kr 29 887 134 i 2018, en økning på kr 4 085 
737 sammenliknet med 2017. 

Totale kostnader inkludert interne overføringer er kr 57 422 
596.

Tilskuddsordninger
TkMN mottar tilskudd fra Helsedirektoratet gjennom to 
ulike tilskuddsordninger - Etablering og drift av regionale 
odontologiske kompetansesentre, samt Tannhelsetilbud til 
tortur- og overgrepsutsatt og personer med odontofobi. I 
tillegg mottar senteret driftstilskudd fra eiere.

TkMN ønsker i fremtiden å posisjonere seg for å kunne 
søke, og få innvilget, tilskudd fra andre ordninger innen 
helsedirektoratets portefølje, forskningsrådet og andre 
organisasjoner.

Totalt
kr 57 614 014 

Inntektskilder TkMN 2018

Helsedirektoratet
Pasientinntekter
Fylkeskommuner
Annet

75 %
21 %
 3 %
1 %
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Vurdering av framtidsutsikter

Selv om TkMN i 2018 har vært mer i driftsfase enn etableringsfase, 

så er senteret fortsatt i vekst og utvikling.

Og med med flyttingen i 2018, har senteret vært preget 
av ny etablering hvor driften og rutinene skal tilpasses 

nye lokaler. 

På klinikken er alle odontologiske spesialiteter tilgjengelig, 
men med kun én medarbeider pr spesialitet er det 
sårbarhet ved for eksempel permisjoner og sykemeldinger. I 
strategiplanen er det satt mål om minimum ett årsverk innen 
alle odontologiske spesialiteter innen 2021, så rekruttering 
vil fortsatt være en del av fokusområdet. For å lykkes 
med klinikken vil det fremover være essentielt for TkMN å 
synliggjøre hvordan senteret er et viktig supplement til både 
tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste i regionen. 

I avdeling for tilrettelagt behanding har 2018 vært preget av 
rekruttering, prosessutvikling og effektivisering for å møte 
Helsedirektoratets ventelistekrav. Signalene fra sentrale 
myndigheter er at tilbudet skal styrkes, så framover vil 
det fortsatt være fokus på pasientbehandling i tillegg til 
effektivisering, rekruttering og komptanseoppbygging. 
Behovet for tilrettelagt behandling er stort, og vi tror det 
vil komme flere endringer og justeringer i regelverket for å 
imøtekomme behovet for denne type pasientbehandling.

Forskningsavdelingen har gjennom 2018 holdt stort tempo 
med innsamling av data i våre eksisterende prosjekter samt 
initiert og iverksatt flere nye prosjekt. Gjennom HUNT4 
Tannhelse, HUNT4 70+ og Trondheim 70+ er fantastiske 
mengder unike data samlet inn; dette er en gullgruve som 
gir grunnlag for god forskning i lang tid. Vi har nå et stort 
ansvar for å utnytte og forvalte denne verdien slik at den 
kommer samfunnet til gode på beste måte. TkMidt står 
dermed i en gunstig posisjon hvor vi har mye data og vi 
forventer mange publikasjoner i tiden som kommer. Antall 
publikasjoner blir svært viktig framover, da vi - på lik linje 
med andre forskermiljø og forskningsinstitusjoner, vil måtte 
konkurrere om ekstern finansiering av forskningsprosjekter. 

Vi har utvidet og styrket 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, men flere internasjonale 
samarbeidspartnere trengs for at vi skal kunne markere 
oss internasjonalt. Ved å inngå nye allianser på tvers 

av landegrenser, fagfelt og institusjoner vil vi utvide 
vår kompetanse og bli ytterligere mer attraktiv som 
forskningspartner. Investering i nettverk og relasjonsbygging 
må derfor prioriteres også i fortsettelsen. 

Kommunikasjon er et nøkkelord. Kommunikasjon er viktig 
i forskningsmiljøet, men også viktig også ut mot styrende 
organer, ut 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.

Organisasjonen talte 48 ansatte ved utgangen av 2018, og i 
løpet av 2019 vil trolig antall ansatte ende opp på omtrent 55 
ansatte. 

Av organisatoriske utfordringer er det direktørstillingen 
som har vært gjenstand for flest utskiftinger siden 
oppstarten av senteret. Senteret har nå den femte 
direktøren siden oppstarten og det er behov for mer 
stabilitet i ledelsen. Et usikkerhetsmoment etter vedtaket 
om virksomhetsoverdragelse fra Trøndelag fylkeskommune, 
er endelig organisatorisk innplassering i fylkeskommunen. 
Det er avgjørende for senteret at TkMN innplasseres i 
Trøndelag fylkeskommune med myndighet og fullmakter 
til å videreutvikle senteret til en spydspiss innen forskning, 
kompetanseutvikling og spesialistbehandling i region Midt-
Norge. 

Satsingen på de regionale odontologiske 
kompetansesentrene er forankret i stortingsmelding og 
jevnlig nevnt i statsbudsjettene, og TkMN har sin finansiering 
i hovedsak fra statlige tilskuddsmidler. Dette gjør at 
usikkerheten rundt videre drift er vesentlig mindre enn både 
regionreform, kommunereform og oppgaveoverføring 
skulle tilsi. TkMNs fremtid avhenger i hovedsak av hvilken 
grad TkMN selv klarer å vise at institusjonen ivaretar 
sin rolle og blir den sentrale drivkraften organisasjonen 
skal være innenfor tannhelsetjenesten i Midt-Norge. 
Nøkkelordet er å legitimere sin eksistens og vise både 
eieren og finansieringskilder viktigheten av å satse videre på 
virksomheten.

Sykefravær, likestilling 
og miljøpåvirkning

Sykefravær 
Totalt sykefravær for TkMN i 2018 er på 2 %, og ingen 
av sykemeldingene er arbeidsrelaterte. Det er høyere 
sykefravær blant kvinner enn blant menn, noe som delvis 
skyldes sykemelding under svangerskap.

Likestilling
TkMNs ledergruppe er består av fire personer med 
50/50 kjønnsfordeling. Basert på antallet stillinger er 
kjønnsfordelingen blant de ansatte 76 % kvinner og 
24 % menn.  Det anses likevel ikke å være behov for 
likestillingstiltak ved TkMN på det nåværende tidspunkt, 
da kjønnsfordelingen blant de ansatte i stor grad kan 
forklares ut fra tilgangen til utdannet helsepersonell. Som 
eksempel her kan nevnes tannhelsesekretærer, som er en 
sentral yrkesgruppe ved TkMN. På landsbasis har denne 
yrkesgruppen en kjønnsbalanse med 99 % kvinner og 1 % 
menn. Ujevn kjønnsbalanse i virksomheten tilskrives derfor 
ikke forskjellsbehandling.

Innvirkning på det ytre miljø
TkMN 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. Kildesortering av emballasje og god 
avfallshåndtering er viktig for å redusere påvirkningen på det 
ytre miljøet. Videre innebærer den kliniske driften avfall som 
krever egen avfallshåndtering. TkMN har gode rutiner for 
dette. 
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Informasjon 
om kontaktpersoner

Patrik Cetrelli
Administrerende direktør

Tlf. 95 94 93 62 
patce@tkmidt.no

Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningsleder

Tlf. 986 37 364 
astfe@tkmidt.no

Hege Ertzaas Fossland
Assisterende direktør

Tlf. 934 37 997  
hegfo@tkmidt.no

Anders Vennatrø
Klinikkleder

Tlf. 957 24 543 
oleve @tkmidt.no
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