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Innstilling:
Kvartalsrapport pr. 30.09.2007 tas til orientering.
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Saksutredning:

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL
Trykte vedlegg: Månedsrapport 30.9.2007

1. Bakgrunn
Månedsrapporten utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte data fra
klinikk/distrikt (vedlegg). Månedsrapport danner grunnlag for kvartalsrapport
2. Problemstilling
Saken gjelder rapport om drift og regnskap samt prognoser for samme for tredje kvartal 2007
for Tannhelse Rogaland FKF og samme for rapporterte tall pr 30.9.07.
3. Saksopplysninger
Det ble samtidig med styrets behandling av budsjettnotat, lagt fram en kvartalsrapport som
viste en prognose på merutgifter på 1,1 mill. På grunn av manglende ajourføring av regnskap
(lønn og overføringer fra NAV av sykepenger og refusjon av lønn for fødselspermisjoner), var
disse prognosene usikre.
Månedsrapport for august viste bedring i inntekter fra behandling av uprioritert klientell, og
prognosene for disse ble økt slik at prognose for netto merutgifter ble redusert til 0,15 mill.
Inntektene for september viser imidlertid en uventet nedgang i de samme inntekter og økning
i utgifter. Prognosen for årsresultat må derfor igjen settes til i overkant av 1 mill i netto
merutgifter.
Dette skyldes delvis økt resursbruk til prioriterte grupper og mindre til inntektsgivende
pasienter (bedret tilbud gruppe C og økning i ”rus”pasienter med mer).
Tiltak:
I denne situasjonen har vi satt i gang følgende tiltak:
1. Økt behandling av uprioritert fullt betalende pasienter – ev utsetting av innkalling av
prioriterte pasienter – forventet resultat 0,6 mill
2. Innstramming av innkjøp til et minimum (det som er absolutt nødvendig) – forventet
innsparing 2007 0,2 mill
Prognose resultat etter dette er merforbruk på litt over 0,2 mill. etter tiltak.
Tjenesteproduksjon for prioritert klientell, er så langt i samsvar med driftsplan. Kravet til økt
inntjening vil medføre avvik for de tre siste mnd i 2007. Mindre avvik, som følge av skifte av
tannleger og ombygging av klinikker vil forsterke dette på noen klinikker.
Økt innsats for å bedre tjenestetilbudet til gruppe C (eldre og langtidssyke), slik fylkestinget
har bedt om, krever økte personellresurser til gruppen og økte midler til tanntekniske
arbeider.
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4. Vurdering
For 2007 er det ikke samsvar mellom bestilling av leveranser fra foretaket og resurser stilt til
rådighet. For at driften skal gå i balanse er det nødvendig å styrke inntjening i en slik grad at
dette går utover tilbudet til prioriterte grupper

Forslag til vedtak:
Kvartalsrapport pr 30.9.2007 tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege
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TANNBUSS – TIL UNDERSØKELSE OG FOREBYGGENDE ARBEID
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Innstilling:
Tannhelse Rogaland går ikke til innkjøp av mobilt tannlegeutstyr.
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TANNBUSS – TIL UNDERSØKELSE OG FOREBYGGENDE ARBEID
1. Bakgrunn:
Styreleder ba administrasjonen på styremøte i 29. august 2007, utrede mulighetene for en
”tannbuss” til bruk på småsteder der en i dag har ambuleringsklinikker, både til undersøkelser
og forebyggende arbeid.
Administrasjonen har innhentet rapporter og utredninger fra andre fylkeskommuner som har
vurdert mulighetene for mobile enheter.
2. Problemstilling:
Tannhelse Rogaland FKF har følgende ambuleringsklinikker:
Bokn, Kvitsøy, Oltedal, Nedstrand som alle er bemannet 1 dag i uken av ambulerende
tannlege fra annen tannklinikk. Forsand er ubemannet, og pasientene får tannbehandling på
Jørpeland tannklinikk.
Bemanningssituasjonen ved disse tannklinikkene har i lengre tid vært vanskelig. Rekruttering
til ledige tannlegestillinger har vært vanskelig de siste årene, dette rammer
ambuleringsklinikkene spesielt hardt. Tilbudet til befolkningen har vært av den grunn vært
uforutsigbart og ustabilt.
Leie- og driftsutgifter for 2007 utgjør 0,7 mill for de 5 tannklinikkene. Kommunene Forsand,
Bokn og Tysvær har etter møter med fylkestannlegen, avstått leie for 2007, i påvente av
avklaring av driften ved tannklinikkene (se sak 4/07 Klinikkplan 2007 – 2010).
3. Saksopplysninger:
Mobilt tannlegeutstyr fås i 3 kategorier:
Tannlegekoffert
Enklere tannlegeutstyr som kan pakkes i en koffert. Egner seg til enklere behandling av
pasienter som av ulike grunner ikke kan transporteres til tannklinikk.
Mobil unit
Komplett tannlegestol, lampe, kompressor og sugemotor som fraktes i stasjonsvogn eller
kassebil og plasseres i eget rom på skole, institusjon el. Enhet tar 1 til 2 timer å montere og i
underkant av 1 time å demontere. En slik enhet koster ca 450 000 kr uten røntgenapparat.
Denne enheten mangler autoklav (til sterilisering av utstyr). Arbeidet ved en slik enhet krever
derfor nøye planlegging. Både mengde og type utstyr som trenges må velges med omhu i
forkant. Erfaring har vist at dette fører til at mobilt utstyr bare benyttes til ordinær kontroller,
ikke behandling. Selv om den bare skal brukes til undersøkelse kreves i tillegg bærbar pc,
røntgenapparat og skanner til en samlet verdi av ca 160 000 kr.
Frakt og montering/demontering bør gjøres av egne serviceteknikere.
Disse enhetene er utviklet i Sverige og er i bruk i den svenske Folketannvården. Sverige har
en mer sentralisert skolestruktur enn Norge. Kun en mobile enheter er i brukt i Norge.
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Mobil tannklinikk
Viser til utredning fra Nordland fylkeskommune der de vurderer å erstatte 17 bitannklinikker
og 10 entannlegeklinikker med en mobil enhet De anslår kostnadene til en mobil tannklinikk
med 2 behandlingsenheter til i overkant av 10 millioner kroner. I tillegg kommer investering
av dockingstasjoner med vann og avløp til 100 000 kr pr stoppested, årlige utgifter til drift,
vedlikehold av bussen, parkering og egne sjåfører til transport.
4. Fylkestannlegens vurderinger
Ambuleringsklinikkene er spredt geografisk over hele Rogaland. Det vil kreve mye ressurser
å flytte en mobil enhet rundt i fylket dersom dem skal erstatte tilbudet som gis på
ambuleringsklinikkene i dag. Det gir store utfordringer mht logistikk og bemanning.
En mobil enheten vil på ingen måte kunne gi lokalbefolkningen rundt ambuleringsklinikkene
en forutsigbar akutt hjelp, den må oppsøkes på nærmeste tannklinikk. For pasienter som
trenger behandling over en viss tidsperioden blir bruk en mobil enhet problematisk.
Pr i dag er ambuleringsklinikkene åpne på faste ukedager, en mobil enhet som skal brukes i
flere områder vil gi et dårligere tilbud til lokalbefolkningen. Bemanning av et slikt tilbud vil
heller ikke bli lettere å få til enn det er å få personell til ambuleringsklinikker. Gitt at det
tilføres tilstrekkelige resurser til å opprettholde eksisterende ambuleringsklinikker er dette et
bedre og billigere alternativ. Det har vært manglende resurser som først og fremst har
aktualisert nedlegging av de aktuelle klinikkene.
Tannhelse Rogalands HEFO koordinator har i tett samarbeid med våre 30 tannpleiere laget
planer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i alle distriktene, og for alle
pasientgruppene. Dette arbeidet skjer i stor grad på skole, helsestasjon, barnehage og
pleieinstitusjon. Det er i liten grad bruk for en buss som tannpleierne kan benyttes seg av. Det
er mer hensiktsmessig å møte pasientene/brukerne på deres arena.
5. Konklusjon
Fylkestannlegen mener at en mobil enhet gir lokalbefolkningen rundt ambuleringsklinikkene
en langt dårligere og mer uforutsigbart tilbud. Det er også en svært dyr løsning.

Forslag til vedtak:
Tannhelse Rogaland går ikke til innkjøp av mobilt tannlegeutstyr.

Magnar Torsvik
Fylkestannlege
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