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006/05 Komite for Helse o Omsor 21.09.05

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 11.09.02 pkt.

Trykte vedlegg: Oversendelsesskriv av 24.06.2005
Sammendrag - utvalgets anbefalinger

Utrykte  vedlegg:  NOU - 2005:11.

Sammendrag

Det er satt ned et utvalg for å utrede det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. NOU
2005:11 "det offentlige engasjement på tannhelsefeltet" er et relativt omfattende dokument.
Det foreligger i kap. 2 et sammendrag og utvalgets anbefalinger.

I Grane kommune deler vi tannlege med Hattfjelldal -bakgrunn for eksisterende ordning er
følgende:

Det er vanskelig å rekruttere tannleger.
- Det har vært og er ønskelig å etablere et fagmiljø som kan være attraktivt for rekruttering.

Vi har i dag tannlegeordning med ca. 2 dager pr. uke.

Utfordringene som beskrevet fra utvalget er følgende:
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Det er et regionalt fordelingsproblem ved at det finnes grupper som har klare behov, men
som per i dag av forskjellige grunner ikke får et godt tilbud.
Det må etableres tannhelsetjenester produsert på en mer effektiv måte.
Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor må bedres.
Vi må ha en mer offensiv og bevisst satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.

I sammendraget er beskrevet hvem som skal ha rett til offentlig finansierte tannhelsetjenester
og tiltak for å få bedre geografisk fordeling av tannleger. Av disse kan nevnes:

- Etableringskontroll for tannleger.
- Flere regionale kompetansesentra for å øke stabiliteten og spre kompetanse til distriktene.
- Sette inn betydelige rekrutterings- og stabiliseringstiltak.
- Etablere turnustjeneste hos tannleger - Dette kan øke kvaliteten samt bidra til bedre

geografisk fordeling av tannleger.

Andre forhold skal i hovedsak framgå av sammendraget.

Vurdering:

Dagens ordning er lite tilfredsstillende for innbyggerne i Grane kommune. Det er lite
kapasitet selv om tannlege og hjelpepersonell følger opp prioriterte pasienter. Det er
vanskelig for innbyggerne å få timer hos andre tannleger - kapasiteten i regionen er generelt
for liten. Det er derfor helt sentralt at det settes i gang tiltak for å bedre dekningen. Helst
burde det være som tidligere egen tannlege i full stilling i Grane kommune.
Grane kommune har alltid vært villig til å delta i form av egnede lokaler, boligtilbud m.v. for
å gjøre det å virke i kommunen attraktivt. Sentrale tiltak har hittil ikke virket eller vært for
svake. Det vurderes dermed som vesentlig de tiltak som er foreslått av det aktuelle utvalget
som arbeider med dette.

Rådmannens Innstilling:

Dagens tannhelsetilbud i Grane kommune vurderes som lite tilfredsstillende. Den
eksisterende løsning med deling av tannlege mellom Hattfjelldal og Grane gir for svak
behovsdekning, og det er å ønske at de sentrale tiltak som er foreslått igangsettes for at man
igjen kan få en hel tannlegestilling til kommunen med nødvendig hjelpepersonell.
De erfaringer som er gjort etter at tannlegen i Grane sluttet i 1997 er at vi har fått en ordning
som ikke kan ivareta de behov som kommunens innbyggere har. Dette har særlig forsterket
seg fordi det generelt er for liten tannlegekapasitet i distriktet, og at Granes innbyggere også
har betydelige vansker med å få tilbud utenfor kommunen når det er nødvendig.

Det er ønskelig at det opprettes 100% avtale med  tannlege i  Grane kommune. For å oppnå
dette er følgende viktig:

Det etableres etableringskontroll for å fylle ledige hjemler i distriktene.
Det etableres regionale kompetansesentre hvor tannhelsetjenesten kan ha et fagmiljø og
utvikle sin kompetanse.
Det etableres nye rekrutterings- og stabiliteringstiltak for å gjøre tjenesten attraktiv.
Det etableres turnustjeneste for tannleger for å utvikle faglig kvalitet og gjøre
tjenestestedene attraktive.
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Grane kommune vil som tidligere delta med lokale tiltak for å bidra til å gjøre stillinger
attraktive.

Vedtak  i Komite for Helse og Omsorg  -  21.09.2005:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som  har truffet  vedtaket ,  angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes ,  og de grunner du vil  anføre for  klagen .  Dersom du klager så sent at det kan være uklart
for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Tove Brennhaug
fullmektig
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