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Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-1/15
Møtedato: 12.02.2015

LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2015

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

1/15

Møtedato

STR

12.02.2015

Innstilling:
Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Arkivsaksnr.:15/2721-1
Reg.dato: 03.02.2015

Løpenr: 6780/15
Arkivnr: 124

Votering:

Saksutredning:
LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2015
1. Bakgrunn:
Vedtak i FT sak 87/14 Budsjett- og leveranseavtale 2015 – Tannhelse Rogaland
FKF.
2. Problemstilling:
Saken gjelder Fylkestingets bestilling av tjenester, og vedtak om budsjett for 2015.
3. Saksopplysninger:
Fylkestinget behandlet i sitt møte 09.12.14 som sak 87/14 Budsjett og
leveranseavtale 2015 – Tannhelse Rogaland FKF og fattet følgende vedtak:
Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF for 2015 slik det
framgår av fylkesrådmannens saksutredning og vedtak i sak om årsbudsjett
2015 / økonomiplan 2015-2018.
Fylkestinget behandlet i samme møte sak om Økonomiplan 2015 – 2018 /
årsbudsjett 2015. Vedtaket innebærer for Tannhelse Rogaland FKF følgende endring
i forhold til fylkesrådmannens innstilling datert 27.10.14:
─ Statlig andel på kr. 1.725.000 for 2015 til husleie nye lokaler TK Vest Rogaland
er innarbeidet. Den fylkeskommunale nettobevilgning blir dermed redusert med
samme beløp.
─ På tilsvarende måte er statlig bidrag til husleie innarbeidet med helårsvirkning for
de tre siste år av økonomiplanperioden.
Bestillingen var utformet slik i saksfremlegget fra fylkesrådmannen:
Mål for tjenesteproduksjon 2015
Tabellen viser mål for 2015 sammenlignet med tilsvarende mål for 2014 og
resultatene i 2013.
Gruppe

Definisjon av gruppene (se tannhelserogaland.no) MÅL 2015

A

Barn og ungdom fra fødsel til 18 år

B

Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
Eldre, langtidssyke, uføre og rusmisbrukere i
institusjon
Eldre, langtidssyke og uføre med hjemmesykepleie

C1
C2
D
E
RUS

Ungdom på 19 og 20 år
Fanger, psykiatriske pas, pasienter i pleie av
pårørende
Rusmisbrukere med kommunale tiltak eller LAR

SUM
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MÅL 2014

RES 2013

110 000

108 000

110 639

1 600

1 500

1 723

3 100

3 000

3 212

2 800

3 200

2 560

11 000

11 000

10 694

1 200

1 200

1 316

129 700

127 900

130 144

Styrets forslag til økonomiske rammer for 2015
Driftsbudsjett:
Foretaket foreslår at de økonomiske rammer 2014 videreføres med følgende
endringer i 2015:
-

Økning på kr 1.200.000 til et nytt tannlegeteam i Sandnes (begrunnet ut
fra demografi samt ny tannhelsetjenestelov).
Økning på kr 600.000 til to nye tannpleierstillinger i Stavanger
tannhelsedistrikt (gjelder helårsvirkning av to stillinger opprettet med
halvårseffekt i budsjett for 2014).
Økning på kr 2.875.000 til dekning av økte leieutgifter som følge av TKVest avd. Rogaland flytter inn i nye lokaler.
Økning på kr. 130.000 til «FolkehelseApp» (samarbeidsprosjekt med
Hordaland beregnet på elever i ungdomsskolen).

Investeringsbudsjett:
Styret tilrår et investeringsbudsjett som for de ordinære budsjettposter
innebærer videreføring av 2014-nivå, dvs. et beløp på 13 mill. kr:
-

Medisinteknisk utstyr:
Nye tannklinikker:
IKT:

kr 6.000.000
kr 5.000.000
kr 2.000.000

Dette er i samsvar med vedtatt økonomiplan 2014-2017.
I tillegg kommer investeringer knyttet til nye lokaler for TK Vest avd. Rogaland.
Beløp og fordeling av kostnader er i samsvar med vedtaket i FT-sak 27/14.
Demografisk utvikling 2015 - 2019
Fremskrevet folkemengde (middel vekst) publisert av SSB i juni 2014 viser en
økning i gruppe A (0 til 18 år) og gruppe D (19 og 20 år) på til sammen 4.444
personer. Det er også beskrevet en økning i aldergruppen over 70 år
tilsvarende 6.334 personer som vil gi en økning i gruppe C1 og C2 (beboere
på sykehjem m.m. og mottakere av hjemmesykepleie).
Frem til 2019 vil det derfor være behov for tre nye tannlegeteam for å kunne
opprettholde et tjenestetilbud tilsvarende dagens tilbud. Fordelt over tre år
tilsvarer det en årlig merutgift på 2 mill. kroner, inkludert lønnsutgifter og økte
utgifter som følge av selve tjenestetilbudet.
Fylkesrådmannen har ikke merknader til foretakets forslag til mål for
tjenesteproduksjon i 2015.
Økonomisk ramme
Fylkesrådmannen har i sin innstilling datert 27.10.14 innarbeidet følgende
driftsbudsjett for økonomiplanperioden:

Arkivsaksnr.:15/2721-1
Reg.dato: 03.02.2015

Løpenr: 6780/15
Arkivnr: 124

Budsjettforslag (mill. kroner)
Opprinnelig ramme i FT-sak 95/13 (driftsbudsjett 2014)
Lønnsmerutgifter som følge av sentralt oppgjør i kapittel 4
Estimert årseffekt i 2015 av årets lokale forhandlinger
2 tannpleierstillinger Stavanger (FT-sak 95/13, økt effekt)
1 nytt tannlegeteam Sandnes thd (demografi og ny lov)
Forventede demografikostnader (uendret dekningsgrad/standard)

Husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT-sak 27/14)
Opptrapping sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13
Avrunding
SUM

2015
187.24
1
3.200
5.400
600
1.200
0
2.875
-1.000
-16
199.50
0

2016
187.24
1
3.200
5.400
600
1.200
2.000
2.875
-1.000
-16
201.50
0

2017
187.24
1
3.200
5.400
600
1.200
4.000
2.875
-1.000
-16
203.50
0

Dette innebærer for 2015 følgende endringer sammenlignet med styrets
forslag:
 Kjente lønnsmerutgifter fra tariffoppgjørene i 2014 er innarbeidet.
 Forutsatt innsparing vedtatt i økonomiplan 2014 – 2017 er innarbeidet.
(1 mill. kr i 2014, 2 mill. kr fra og med 2015)
 Kr 130.000 er ikke innarbeidet (App-utvikling, se kommentar nedenfor)
Lønnsmerutgifter som følge av mellomoppgjør i 2015, indeksjustering av
varer/tjenester, indeksjusteringer av brukerbetaling (pasientinntekter) og
eventuelle justerte pasientinntekter som følge av ny lov/forskrift (som ikke
tillater kryss-subsidiering av økonomisk aktivitet) er ikke innarbeidet i
fylkesrådmannens forslag.
Mht. investeringer har fylkesrådmannen i sin innstilling innarbeidet det forslag
som styret tilrådde i sitt vedtak i august.
I samsvar med vedtaket i FT-sak 27/14 er brutto investeringsutgifter for nye
lokaler TKVest avd. Rogaland ført opp med 59,9 mill. kr i 2015.
Kostnadene dekkes på følgende måte: (i mill. kr)
-

Mva-refusjon
Fondsmidler Tannhelse Rogaland FKF
Statlig bidrag
Restbeløp RFK (lån/egenfinansiering)
Sum

12,00
11,85
24,20
11,85
59,90

Det statlige bidraget er fordelt på inventar og utstyr med ca. 11,15 mill. kr og
bygge utgifter med ca. 13,06 mill. kr. Bidraget til inventar og utstyr blir gitt som
et investeringstilskudd og er innarbeidet i 2015 og 2016. Bidraget til de
bygningsmessige investeringer gis som et tilskudd over en tiårsperiode og er
innarbeidet i driftsbudsjettet som en inntektspost under ansvar 1900 renter.
Usikre forhold knyttet til driftsbudsjett 2015
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2018
187.24
1
3.200
5.400
600
1.200
6.000
2.875
-1.000
-16
205.50
0

 Merkostnader knyttet til økte leieutgifter pga. nye lokaler for
kompetansesenteret er innarbeidet med kr. 2.875.000. Dette er
imidlertid et bruttobeløp hvor statlig andel på 60 % ikke er trukket fra.
Korrekt nettobeløp for RFK skal være kr. 1.150.000.
 Som nevnt er utgifter på kr. 130.000 til produksjon av «FolkehelseApp»
ikke innarbeidet. Fylkesrådmannen forutsetter imidlertid at tiltaket
gjennomføres i samsvar med styrets forslag.
Isolert sett tilsier disse faktorer at rådmannens innstilling mht. netto budsjett
for foretaket burde vært noe justert. Det er imidlertid flere usikre forhold som
kan medføre behov for justeringer:
 Indeksregulering pga. økte kostnader på varer og tjenester er ikke
innarbeidet.
 Indeksjustering av brukerbetaling (for egenbetalende pasienter) er ikke
innarbeidet.
 Eventuelle justerte pasientinntekter som følge av ny lov/forskrift (som
ikke tillater kryss-subsidiering av økonomisk aktivitet) er ikke
innarbeidet.
Etter en samlet vurdering vil derfor rådmannen ikke justere sin innstilling nå,
men forutsetter at en kommer tilbake til disse forholdene ved første
budsjettrevisjon i 2015.
4. Fylkestannlegens vurderinger:
Budsjettet er nå justert slik det fremkommer innledningsvis under punkt 3, og som det
fremkommer i saken til styret om detaljert budsjett for 2015.
Økte driftsutgifter er foreslått hentet inn gjennom økte takster, og reduksjon av
enkelte poster.
Midlene til oppbyggingen av kompetansesenteret er videreført, og anvendes som
skissert i budsjettnotatet for 2015.
I tillegg til å sikre tannhelsetjenester til prioriterte grupper, må det opprettholdes fokus
på inntjening og behandling av uprioriterte grupper for å holde budsjettbalansen.
Forslag til vedtak:
Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.
Helene Haver
fylkestannlege
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TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-2/15
Møtedato: 12.02.2015

DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2015

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

2/15

Møtedato

STR

Votering:

12.02.2015

Innstilling:
1. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er
innenfor rammen i sak FT 87/14
2. Takstene justeres og økes med inntil 2,5 % fra 1.3.2015.
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Saksutredning:
DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2015
Trykte vedlegg: Detaljert budsjett for 2015 (pr 4.2.2015)

1. Bakgrunn:
Vedtak i FT sak 87/14 Budsjett- og leveranseavtale 2015 – Tannhelse Rogaland
FKF.
2. Problemstilling:
Saken gjelder utarbeiding av detaljert budsjett for Tannhelse Rogaland 2015.
3. Saksopplysninger:
I budsjettprosessen har det vært forutsatt at rammebetingelsene for Tannhelse
Rogaland videreføres i 2015, og at tjenester fra RFK til foretaket er inkludert.
Det er og forutsatt at at evt tilleggspremie til KLP og lønnsmerutgifter dekkes av
avsetninger i RFK. Det forutsettes at bortfall av momskompensasjon ikke rammer
foretaket.
Netto driftsbudsjett for 2015 er satt til kr 197.775.000 kr. hvorav 2 millioner er
øremerket kompetansesenteret Tannhelse. Inkludert i rammen er midler bevilget til
rusmisbrukere i institusjon, i kommunale tiltak og under LAR.
Det er avsatt til sammen 13 mill til investeringer til IKT-utstyr, tannklinikker og
medisinskteknisk utstyr I tillegg kommer investeringer knyttet til nye lokaler for TK
Vest avd. Rogaland. Beløp og fordeling av kostnader er i samsvar med vedtaket i FTsak 27/14.
Prosjekter
Bruk av midlene som er øremerket til kompetansesenteret, TkVest-Rogaland,
(2 000 000 kr) føres i eget prosjekt. Det samme gjelder bruk av folkehelsemidler
(450 000 kr), stønad til helsetjenester mottatt i annet EØS-land og tannbehandling av
rusmisbrukere i privat tannlegepraksis (800 000 kr), utgifter til styret (350 000 kr) og
utgifter til bedriftshelsetjeneste (100 000 kr).
Dette er avsatt som reserverte bevilginger på art 14900 i budsjettforslaget, til
sammen 3,7 mill kr.
Kjøp av varer og tjenester
Alle postene er justert iht foreløpige regnskapstall for 2014, forventet prisstigning i
2015 og kjente merkostnader.
Lønn
Det er ikke ventet store endringer i bemanningen i 2015. Fast lønn er tillagt
lønnsmerutgifter som følge av forhandlingene i 2015 og årsvirkning for nye
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tannpleierstillinger i Stavanger (0,6 mill kr) og nytt tannlegetema i Sandnes (1,2 mill
kr).
TkVest/Rogaland
Art 11900 er påplusset 1.150.000kr til husleie nye lokaler for kompetansesenteret.
I samsvar med vedtaket i FT-sak 27/14 er brutto investeringsutgifter for nye lokaler
TKVest avd. Rogaland ført opp med 59,9 mill. kr i 2015.
Kostnadene dekkes på følgende måte: (i mill. kr)
-

Mva-refusjon
Fondsmidler Tannhelse Rogaland FKF
Statlig bidrag
Restbeløp RFK (lån/egenfinansiering)
Sum

12,00
11,85
24,20
11,85
59,90

Det statlige bidraget er fordelt på inventar og utstyr med ca. 11,15 mill. kr og bygge
utgifter med ca. 13,06 mill. kr. Bidraget til inventar og utstyr blir gitt som et
investeringstilskudd og er innarbeidet i 2015 og 2016. Bidraget til de
bygningsmessige investeringer gis som et tilskudd over en tiårsperiode og er
innarbeidet i driftsbudsjettet som en inntektspost under ansvar 1900 renter.
Detaljert budsjett er på utvalgte arter fordelt på tannhelsedistriktene basert på antall
prioriterte pasienter planlagt undersøkt og behandlet i 2015 og distriktenes
inntektskrav.
Regnskapsåret 2014 gir et overskudd.
4. Fylkestannlegens vurderinger:
I tillegg til å sikre tannhelsetjenester til prioriterte grupper, må det opprettholdes fokus
på inntjening og behandling av uprioriterte grupper for å holde budsjettbalansen.
Kravet til inntjening må likevel ikke settes så høyt at dette går utover tilbudet til
prioriterte grupper. Men inntektskravet og behandling av uprioriterte grupper har og
en positiv side gjennom allsidige arbeidsoppgaver, krav til bred kompetanse og faglig
utvikling i organisasjonen.
Det er forventet at fylkeskommunen får nye oppgaver i revidert tannhelsetjenestelov
knyttet til forskning og fagutvikling. Hvordan dette vil påvirke tjenesteproduksjonen og
rammene for foretaket, må vi komme tilbake til i de neste års budsjettarbeid.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har ikke foretatt noen prisjustering av
tannbehandlingstakstene i 2015, men nedjustert noen takster med særlig høy
utgiftsvekst (periobehandling, erosjoner og munntørrhet).
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I forslag til vedtak er det foreslått at Tannhelse Rogaland justerer sine takster i
samsvar med KPI 2014, med inntil 2,5 %. Takstene skal gjenspeile det reelle
kostnadsnivået og kompensere for manglende kompensasjon for prisstigning.
Investeringsmidlene disponeres slik:
2 mill kr til IKT-utstyr
5 mill til tannklinikker
6 mill medisinteknisk utstyr.
Forslag til vedtak:
1. Styret i Tannhelse Rogaland godkjenner detaljert budsjett iht vedlegg som er
innenfor rammen i sak FT 87/14
2. Takstene justeres og økes med inntil 2,5 % fra 1.3.2015.

Helene Haver
fylkestannlege
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Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-3/15
Møtedato: 12.02.2015

ÅRSRAPPORT - VERNE- OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2014

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

3/15

Møtedato

STR

12.02.2015

Innstilling:
Rapporten tas til orientering.
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Votering:

Saksutredning:
ÅRSRAPPORT - VERNE- OG MILJØARBEIDET I TANNHELSE ROGALAND 2014
Trykte vedlegg:

HMS Årsrapport 2014 (ESA 15/1949-3)
Årsrapport 2014 fra Stamina Helse, bedriftshelsetjeneste (20.1.2015)

1. Bakgrunn:
Tannhelse Rogaland utarbeider hvert år en rapport over verne- og miljøarbeidet.
2. Problemstilling:
Saken gjelder årsrapport over verne- og miljøarbeidet i Tannhelse Rogaland 2015.
3. Saksopplysninger:
Vedlagte årsrapport ble godkjent av AMU Tannhelse på møte 3.2.2015 og er også
lagt frem i ledermøte samme dag.
4. Fylkestannlegens vurderinger:
Det er i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud laget en ny handlingsplan for
Tannhelse Rogaland sitt arbeid med Inkluderende Arbeidsliv.
Det elektroniske avvikssystemet QM+ er tatt i bruk på alle klinikkene, og fra 2015 vil
det foreligge kvartalsrapporter som knyttes sammen med månedsrapportene. Det er
innrapportert 31 skader i 2014 hvorav de fleste er stikk/kuttskader. Det er 4 flere enn
i 2013, og skyldes håndtering av Contaguard. Økning i antall skader kan også
skyldes økt fokus på rapportering.
Fra Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse har Tannhelse Rogaland fått bistand i
dialogmøter og sykefraværsoppfølging, ergonomi og tilrettelegging av arbeidsplasser,
psykososialt arbeidsmiljø, yrkeshygiene, rusavhengighets problematikk og i tillegg gitt
helsesamtaler til ansatte med behov for det. Stamina møter dessuten i Tannhelse
AMU.
Referatene fra AMU Tannhelse sendes styret gjennom hele året.
Forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege
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Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-4/15
Møtedato: 12.02.2015

STATUS NYE LOKALER TK VEST/ROGALAND PR FEBRUAR 2015

Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

4/15

Møtedato

STR

12.02.2015

Innstilling:
Styret i Tannhelse Rogaland tar statusrapporten til orientering.
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Votering:

Saksutredning:
STATUS NYE LOKALER TK VEST/ROGALAND PR FEBRUAR 2015

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg:

1. Bakgrunn:
Det vises til saksutredning og vedtak i styresakene 28/13, 12/14 og 19/14, og
fylkestingssak 27/14
Sakene omhandler etablering av nye lokaler for TkVest/Rogaland i Torgveien 21
2. Problemstilling:
Styret i Tannhelse Rogaland har bedt seg forelagt jevnlige rapporter om status og
fremdrift vedrørende de nye lokalene til TkVest/Rogaland
3. Saksopplysninger:
Leieavtale
Vedtaket i styresak 19/14 godkjente leieavtale med Westco A/S. Oppstart av
byggearbeidene ble da anslått til september 2014. Forprosjektarbeidet har tatt noe
lengre tid, slik at oppstart ble i begynnelsen av februar 2015. Byggetid for å klargjøre
lokalene til overtakelse vil bli på ca 8 mnd. Tannhelse Rogaland sine forpliktelser
vedrørende leiekostnader inntrer når lokalene er klare til overtakelse. Siden
overtakelsen blir noe senere enn først antatt, kvalitetssikres dette i leieavtalen.
Når bygget er overtatt av Tannhelse Rogaland vil montering av inventar og utstyr ta
ca 3 mnd. Lokalene vil utfra disse beregningene være driftsklare rundt årsskiftet
2015/16.
Økonomi
Fylkestinget vedtok i sak 27/14 en samlet investeringsramme på 59,9 mill inkl moms.
Dette fordeler seg med 30,4 mill på inventar og utstyr, og 29,5 mill på bygg
tilpasning.
Westco A/S la frem en kostnadskalkyle for bygg tilpasningen, og etter forhandlinger
har Tannhelse Rogaland godkjent en kostnadsramme på 20 199 369 kroner eks
moms (25 249 211 kroner inkl moms). Det tilsier at vedtatt kostnadsramme vil holde.
Det er pr 1.febr-15 utbetalt i prosjektet kr 615 748 inkl moms.
Status/fremdrift
Det er engasjert ekstern prosjektleder for å ivareta Tannhelse Rogaland sine
interesser overfor utbygger. Prosjektleder kvalitetssikrer også alle fakturaer fra
utbygger.
Interiørarkitekt er også engasjert.
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I henhold til fylkeskommunens veileder om medvirkning ble tilsatte/verneombud tatt
med i prosessen frem mot ferdigstilling av tegninger og romfordeling. Tegningene ble
presentert for alle ansatte i november 2014.
Når det gjelder innkjøp av inventar og utstyr vil anskaffelse av tannlegeuniter/stoler
og instrumenter til klinikkrom, utover det som blir tatt med fra eksisterende klinikk,
skje innenfor de rammeavtaler Tannhelse Rogaland har. Resterende inventar og
utstyr vil bli lagt ut på anbud. Det er nedsatt flere arbeidsgrupper der de tilsatte er
representert. I disse gruppene detaljplanlegges de bestillinger som skal anskaffes.
Innkjøpene vil skje i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, og fylkeskommunens
innkjøpsavdeling vil bistå i anbudsprosessen.
I forbindelse med valg av benker/skap på klinikkrom og steriler ble STAMINA Helse
bestilt for en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Det ble utarbeidet en rapport som
blir tatt til etterretning.
Det er en dialog med Stavanger universitetssykehus vedrørende narkoseutstyr. Da
det hovedsakelig er sykehusets anestesipersonell som skal betjene dette utstyret, vil
Tannhelse Rogaland legge til rette for at utstyret tilpasses sykehusets rutiner.
Diverse
Det gjøres en del valg av tekniske løsninger underveis i prosessen. Her nevnes
spesifikt tre viktige anliggender.
 Gulv. For å forebygge belastningsskader er gulvbeleggets beskaffenhet en
kritisk faktor. Det er valgt et belegg med en mykhetsgrad som skal være svært
tilfredsstillende.
 Dørlåser. De mange muligheter for adkomst til de ulike deler av lokalet
pålegger oss en sikkerhetsvurdering. Nesten alle dører vil derfor utstyres for
brikke/kode
 Ventilasjon. Signaler fra sykehusavdelingene i 1. og 2. etasje indikerer litt for
lav romtemperatur. Ventilasjonsanlegget er dimensjonert med tanke på hele
bygget i funksjon. Utbygger lover imidlertid optimale forhold når også 3.etasjer
er i funksjon. STAMINA er bedt om å lage en rapport på hvordan
ventilasjonsanlegget er tilpasset vår bruk, men arbeidet vil først bli igangsatt
når bygg facilitetene gjør dette relevant.
Fremdriften av byggearbeidene tilsier at det kan passe med en befaring for styret i
aprilmøtet.

4. Fylkestannlegens vurderinger:
Selv om prosjektet er noe forsinket i forhold til de første kalkyler, mener
fylkestannlegen at det som fremlegges så langt i prosessen viser en tilfredsstillende
utvikling.
Det arbeidet som skal utføres tilknyttet bygget har en kostnad som ligger innenfor
vedtatt økonomisk ramme, og anskaffelser til inventar og utstyr vil også bli holdt
innenfor budsjettrammen.
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Fylkestannlegen vurderer de tilsattes medvirkning i prosessen å være godt ivaretatt i
henhold til regelverket.

Forslag til vedtak:
Styret i Tannhelse Rogaland tar statusrapporten til orientering.

Helene Haver
fylkestannlege
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