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Protokoll styremøte TkMidt 

Tidspunkt:   Dato: 19.05.2022 kl. 10.00 

Sted:    TkMidt, Professor Brochs gt. 2, 7030 Trondheim. 

Møteleder:   Styreleder Steinar Aspli 

Protokollfører:  Tonje Tollan 

Til stede 

Steinar Aspli (styreleder) 

Hanne Moe Bjørnbet (nestleder) 

Svein Otto Nilsen 

Hilde Jensen 

Marit Næss 

Björn Gustavsson 

Astrid Jullumstrø Feuerherm (ansattrepresentant) 

 

Fra TkMidts administrasjon 

Patrik Cetrelli, administrerende direktør 

Tonje Tollan, administrasjonssekretær 

 

 

 Møte nr. 2 /2020 

Møteinnkalling og saksliste 

S-6/2022 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes 

 

Nye beslutningssaker 

Saksnr. Sak 

S-9/2022 Årsrapport og regnskap for 2022 

TkMidt har fått 2 mill. i koronakompensasjon. Det har vært mindre 

pasientbehandling på grunn av pandemien og et merforbruk av engangsutstyr 

og lignende på grunn av pandemien. Flere pasienter har avbestilt timene sine 

og vi har hatt en del sykefravær blant de ansatte. 

Årsrapporten og regnskapet er ferdig behandlet og godkjent i Fylkestinget. 

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Årsrapport og regnskap for 2021 vedtas. 

 

Vedtak 

Årsrapport og regnskap for 2021 vedtas 

 

S-10/2022 Fremtidig plassbehov  

Diskusjonssak. Administrasjonen gjør rede for situasjonen og muligheter for 

forventet utvikling. Hvordan forskjellige faktorer påvirker TkMidts veivalg for 

fremtiden og de plassbehov som de utløser. Det er mange usikre faktorer som 

gjør veivalget vanskelig. TkMidt trenger styrets syn på situasjon for å ta de 

riktige valgene. 

Leder for tilrettelagt behandling og Klinikkleder er til stede i denne delen av 

styremøte, og kommer med sine innspill. 



 

Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim 

Telefon: + 47 941 33 180 | Org.nr: 924 378 611 | Epost: post@tkmidt.no | Web: www.tkmidt.no 

Det er kommet tydelige politiske signaler om satsing på tannhelse og spesielt 

en større satsing på TOO i årene som kommer. 

Finansieringen er som den alltid har vært for kompetansesentrene; 

uforutsigbar. I tillegg er det rekrutteringsvansker. 

Vi må se på flere muligheter, for eksempel: benytte administrative tjenester fra 

fylkeskommunen, delte kontorer i større grad, skift ordning, hjemmekontor 

mm. 

En mulighet vil være å si at TkMidt ikke skal vokse mer. Ledelsen mener 

samtidig at det ikke er forsvarlig overfor pasientgruppene våre å ikke satse 

videre. Tiller tannklinikk er på vei ut av lokalene og vi vil kunne ta i bruk tre 

ekstra behandlingsrom allerede fra høsten av. Men fremdeles vil det være et 

stort behov for flere rom på sikt, både for bruk til tannbehandling, og 

kontorplasser for administrative oppgaver i alle avdelinger.  

Desentraliserte tjenester først og fremst innenfor TOO er en mulighet, men 

det er mye som ikke lar seg desentralisere. 

Arbeidsmiljøet blir en utfordring.  

 

Vi må være realistiske, risikoanalyse 

Bruk av areal i samme bygg, eventuelt Teknobyen 

Desentralisert tjeneste i større grad. 

Skiftordning, se på mulighetene. De ansatte må involveres. 

Signalet er at aktiviteten må økes, vi må henge med. 

Arbeide politisk, få til flere møter med H-dir og HOD der eier også er involvert. 

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Administrasjonen foreslår ikke vedtak i denne saken 

 

Vedtak 

Styret ønsker en mer konkret sak lagt frem, for/imot ekspansjon. Saken tas 

opp igjen ved neste styremøte i september. 

 

Oppfølgingssaker 

Saksnr. Sak 

S-2/2022 Styrehonorar 

Administrasjon foreslår å gi styret styrehonorar som en prosentsats beregnet 

ut fra lønn til politiker i fylkestinget. Beregning av styrehonoraret pr. time tar 

utgangspunkt i en årslønn på kr. 889 000. 

 

Vi må ha en ordning som står seg over tid. Det vurderes om man i tillegg skal 

ha kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Nåværende eksterne 

styremedlemmer sitter i lederstillinger og har derfor ikke fast arbeidstid.  

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Styret vedtar administrasjonens forslag til ordning for beregning av 

styrehonorar, basert på årslønn til politikere i fylkestinget. 

 

Vedtak 

Styret vedtar administrasjonens forslag.  

Saken sendes til Fylkestinget for endelig behandling 

 

S-3/2022 Handlingsplan 

Administrasjon har innhentet ansattes innspill på handlingsplanen i en 

workshop på strategisamling 4-5. mai som nå er innarbeidet i Handlingsplan 

2022. Handlingsplanen foreligger nå i sin ferdige utgave. 
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Ledergruppen og ansatte mener at handlingsplanen er oppnåelig. 

 

Vi kan ikke konkurrere med det private markedet med tanke på lønn. Vi kan 

tenke oss en løsning med provisjonsbasert avlønning, men dette er lite 

forenelig med offentlige modeller. Fravær er et problem ved høyt lønnede 

stillinger da organisasjon kun får dekket en del av utgiftene. 

 

Vi har lange ventelister innen kirurgi, ikke så lange ventelister i TOO. Vi 

reklamer ikke aktivt for TOO-tilbudet, men det holdes kurs for 

tannbehandlerteam og annet helsepersonell, dermed gjøres tilbudet kjent.  

 

Styret ber adm.dir. om en konkret rekrutteringsplan for spesialister. Adm.dir. 

fortalte at man har møter med fylkestannlegen minst 2 ganger i året der man 

ser 6 år fram i tid med tanke på spesialistbehovet i regionen. 

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Handlingsplan 2022 vedtas med styrets kommentarer. 

 

Vedtak 

Handlingsplan 2022 vedtatt med styrets kommentarer. 

 

 Orienteringssaker 
Saksnr. Sak 

S-8/2022 Status for drift og økonomi 

Det er god økonomistyring i TkMidt og bedriften som helhet ligger godt an i 

forhold til budsjett. Tilskuddene er bevilget på et nivå som er tilstrekkelig for 

planlagt drift. TkMidt har fått ca. 7 mill. mindre enn søkt om i ROK-tilskudd i år, 

men vi ser ingen bekymring for driften videre av den grunn. 

Adm.dir. orienterer om hvordan tilskudd fra Helsedirektoratet fordeles, hva vi 

har søkt om og hva vi får innvilget. Helse- og omsorgsdepartementet gir 

eventuelt ekstrabevilgninger etter søknad. 

Lokalene nærmer seg maksimal utnyttelse med øket aktivitet og nåværende 

bruksmønster. Det er et tilbakekommende tema i møtet mellom ansatte og 

ledelsen.  

Produksjonen er generelt god. Det arbeides godt i alle avdelingene. 

Sykefraværet er fremdeles lavt i første tertial, det ligger gjennomsnittlig på 4% 

i første tertial. Arbeidsmiljøet oppleves som godt, ledergruppen har gjennom 

partssamarbeidet løpende fokus på arbeidsmiljøet. 

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Rapport Status for drift og økonomi tas til etterretning. 

 

Vedtak 

Rapport Status for drift og økonomi tas til orientering. 

 

S-11/2022 Presentasjon av forskningsprosjekt Tbit 

Ingrid Berg Johnsen orienterer om prosjektet «Trygge barn i tannbehandling» 

 

Reisen fra ide, søknad, innvilget søknad og oppstarten av et prosjekt som er 

unikt i tannhelsetjenesten i Norge. Det har ført til nye retningslinjer fra 

Helsedirektoratet. Det har også blitt til et forskningsprosjekt i samarbeid med 

Sintef som blir finansiert med midler fra Norges forskningsråd; T-Tbit, 

Tjenesteinovasjon Trygge barn i tannbehandling. 

 



 

Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim 

Telefon: + 47 941 33 180 | Org.nr: 924 378 611 | Epost: post@tkmidt.no | Web: www.tkmidt.no 

 

 

 

Signaturer: 

 

 

Steinar Aspli 

 

 

 

Hanne Moe Bjørnbet 

 

 

Svein Otto Nilsen 

 

 

Hilde Jensen 

 

 

 

Marit Næss 

 

 

 

Björn Gustavsson 

 

 

Astrid Jullumstrø Feuerherm 

 

 

 

Tbit er et tilbud til barn og unge mellom 8 og 18 år. Før 8 år er man ikke 

moden nok for denne type metodisk behandling. Etter 18 år er TOO et mer 

riktig tilbud. 

 

Vedtak 

Presentasjonen tas til orientering 

 

Eventuelt: 

 

Hanne Moe Bjørnbet (20. mai. 2022 13:59 GMT+2)Steinar Aspli (20. mai. 2022 14:27 GMT+2)
Steinar Aspli

Svein otto nilsen (20. mai. 2022 23:47 GMT+2)
Svein otto nilsen

Astrid J Feuerherm (22. mai. 2022 10:13 GMT+2)
Astrid J Feuerherm

Hilde Jensen (23. mai. 2022 10:38 GMT+2)
Hilde Jensen
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