
Tannhelsetjenesten

1 Opplysninger om fylkeskommunen
Fylkesnr 

Fylkeskommunens navn 

Navn på skjemaansvarlig 

Tlf nr 

E-post skjemaansvarlig 

2 Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Pasienter fordelt på grupper i henhold til prioritering i lov om tannhelsetjenester
Totalt antall
personer i
gruppene per
31.12. i
rapportåret

Antall personer som var
undersøkt/behandlet i
rapportåret

Antall personer
som var
planlagt ikke
innkalt i
rapportåret

Etterslep -
personer som
ikke er innkalt
til planlagt tid

Sum
personer
under tilsyn

Gruppe A Barn og
ungdom i alderen 3 til
18 år
Gruppe B
Utviklingshemmede
over 18 år
Gruppe C 1 Eldre,
langtidssyke og uføre i
institusjonspleie
Gruppe C 2 Eldre,
langtidssyke og uføre i
hjemmesykepleie
Gruppe D Ungdom i
alderen 19 til 20 år

Fengselsinnsatte

Gruppe E Andre
prioriterte grupper
Gruppe F Øvrige voksne
befolkning.
Gruppe G Unge voksne
21-22 år
Sum alle grupper for
hele fylket

Merknader:

Antall undersøkt/behandlet i løpet av de siste to årene (24 månedene).
Her skal det rapporteres antall 12-åringer, 18-åringer og personer i Gruppe B i rapporteringsåret, som har fått
statusundersøkelse med forebygging/behandling i løpet av de siste to årene (24 månedene). Eksempel for
12-åringer: Hvor mange i det årskullet som fyller 12 år i rapporteringsåret, har fått statusundersøkelse med
forebygging/behandling i løpet av de siste to årene (24 månedene)?

12-åringer

18-åringer

Gruppe B Utviklingshemmede over 18 år

3 Årsaker til at personer i gruppe A til G ikke er under tilsyn i rapportåret

Pasienter fordelt på grupper i henhold til prioritering i lov om tannhelsetjenester
Takket nei til tilbudet Innkalt, ikke møtt

Gruppe A Barn og ungdom i alderen 3 til 18 år

Gruppe B Utviklingshemmede over 18 år

Gruppe C 1 Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie

Gruppe C 2 Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie

Gruppe D Ungdom i alderen 19 til 20 år

Fengselsinnsatte

Gruppe E Andre prioriterte grupper

Gruppe F Øvrige voksne befolkning.

Gruppe G Unge voksne 21-22 år

Sum alle grupper for hele fylket

4 Tannhelseresultater hos indikatorårskull

Antall
personer
undersøkt/
behandlet i
rapportåret

Antall
friske
tenner
st/ST

Antall
tenner
med
initialkaries
dt/DT 1-2
og
DMFT=0

Antall
kariøse
tenner
dt/DT

Antall
tapte
tenner
mt/MT

Antall
fylte
tenner
ft/FT

Antall tenner
med
karieserfaring
dmft/DMFT

Antall
personer
uten ny
karieserfaring
(dt/DT=0)

Antall
personer
med
initialkaries
dt/DT 1-2
og
DMFT=0

Frekvensfordeling
av antall
personer etter
dmft/DMFT-
score. 0

Frekvensfordeling
av antall
personer etter
dmft/DMFT-
score. 1-4

Frekvensfordeling
av antall
personer etter
dmft/DMFT-
score. 5-9

Frekvensfordeling
av antall
personer etter
dmft/DMFT-
score. > 9

Signifikant
karies
indeks
(SIC-indeks)

3
år
5
år
12
år
15
år



18
år

5 Fissurforsegling

Fissurforsegling - Permanente molarer
Fissurforsegling av permanente molarer blant barn og unge (antall flater)

5 år

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

6 Tannhelseresultater hos utvalgte prioriterte grupper

DMFT (Decayed, Missing, Filled Teeth)
Antall tenner med karieserfaring (DMFT)

Gruppe B Utviklingshemmede over 18 år

Gruppe C2 Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie

Fengselsinnsatte

BSI for Gruppe C1 og C2
Gruppe C1 Eldre, langtidssyke og uføre i
institusjonspleie (Antall personer)

Gruppe C2 Eldre, langtidssyke og uføre i
hjemmesykepleie (Antall personer)

BSI
2-4
BSI
5-6
BSI
7-8

7 Antall 2-åringer og henvisning fra helsestasjon

Antall 2-åringer som har fått statusundersøkelse med forebygging/behandling

Antall av disse som er henvist fra helsestasjon

8 Ledige stillinger i den offentlige tannhelsetjenesten per 31.12

Her skal det rapporteres antall ledige stillinger målt i årsverk per 31.12.

Tannlege (m/årsverk 1 620 t) (tidl. tannlege II)

Tannlegespesialist

Tannpleiere

Merknader:

9 Forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikk

Her skal det rapporteres totalt antall timer ulikt tannhelsepersonell brukte på ekstern forebyggende
tannhelsevirksomhet gjennom året.

Timer totalt

Merknader:

10 Den offentlige tannhelsetjenestens meldinger til barnevernstjenesten og foresatte
Her skal det rapporteres om antall meldinger til barnevernet, og antall meldinger til foresatte som er sendt av
tannhelsetjenesten i løpet av rapporteringsåret.

Antall bekymringsmeldinger som er sendt barnevernet, jf. Helsepersonelloven § 33

Antall barn det er sendt varsler om til foresatte, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 (når barnet
er under 16 år) om pasientens gjentatte uteblivelser fra time på tannklinikken og at det vil bli vurdert å
sende bekymringsmelding til barnevernet dersom pasienten ikke møter

Merknader:



11 Den offentlige tannhelsetjenesten og inngåtte samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og
omsorgtjenesten og spesialisthelsetjenesten
Her skal det rapporteres om inngåtte samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og
spesialisthelsetjenesten. De inngåtte avtalene må være gyldige for rapporteringsåret.

Har den offentlige
tannhelsetjenesten
(DOT) inngått
samarbeidsavtale(r) med
den kommunale helse-
og omsorgstjenesten i
fylket?

Ja Nei

Hvis ja, hvilke av
følgende kommunale
helse- og
omsorgstjenester har
det blitt inngått avtaler
med (flere avkrysninger
mulig)?

Helsestasjons- og skolehelsetenesten
(inkludert helsestasjon for ungdom) 

Ja Nei

Kommuneoverlege 

Ja Nei

Omsorgstjenesten
(inkluderer
institusjon og
hjemmesykepleie 

Ja Nei

Kommunale
tiltak/tjenester
innen rus 

Ja Nei

Annet 

Ja Nei

Hvis annet, spesifiser
hvilke type tjeneste

Hvor mange av
kommunene i fylket har
DOT inngått formelle
samarbeidsavtaler med
for de kommunale helse-
og omsorgstjenestene?

Antall kommuner i fylket 

Har den offentlige
tannhelsetjenesten
inngått
samarbeidsavtale(r) med
det kommunale
barnevernet i fylket?

Ja Nei

Har den offentlige
tannhelsetjenesten
inngått
samarbeidsavtale(r) med
spesialisthelsetjenesten i
fylket?

Ja Nei

Hvis ja, hvilke av
følgende deler av
spesialisthelsetjenesten
har det blitt inngått
avtaler med (flere
avkrysninger mulig)?

Somatiske tjenester (inkludert anestesi og
narkose,
samt rehabilitering som skjer på sykehusene) 

Ja Nei

Psykisk helsevern
for voksne 

Ja Nei

Psykisk helsevern
for barn og unge 

Ja Nei

Tverrfaglig
spesialisert
rusbehandling 

Ja Nei

Private
rehabiliteringsinstitusjoner 

Ja Nei

Annet 

Ja Nei

Hvis annet, spesifiser
hvilke type tjeneste

Har DOT inngått
samarbeidsavtale/avtaler
med Statens barnehus?

Ja Nei

12 Tannbehandling med narkose, antall behandlinger og ventetid

Her skal det rapporteres om ventetid på behandling, og totalt antall tannbehandlinger med narkose i
regi av den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av rapporteringsåret.

Antall behandlinger hvor ventetiden var under 3 måneder

Antall behandlinger hvor ventetiden var over 3 måneder

Totalt antall tannbehandlinger med narkose i løpet av rapportåret

Merknader:


