
Fra: Jan Ingve Helvig (koordinator Regionale odontologiske kompetansesentre, ROK) 

<wordpress@nettsteder.regjeringen.no>  

Sendt: 25. mai 2018 07.47 

Til: HOD-Prioriteringsutvalget <Prioriteringsutvalget@hod.dep.no> 

Emne: Blankholmutvalget "ROK-innspill til Blankholm-utvalget fra Rogaland og Hordaland" 

 

Fra: Jan Ingve Helvig (koordinator Regionale odontologiske kompetansesentre, ROK) 

<jan.ingve.helvig@tksor.no> 

Emne: ROK-innspill til Blankholm-utvalget fra Rogaland og Hordaland 

 

Innspill: 

Det vises til innspill til Blankholm-utvalget fra NTF, der ROK’enes berettigelse 

problematiseres. 

 

Fylkeskommunene har et sørge for ansvar for at grupper med rettigheter etter 

Tannhelsetjenesteloven også får tilgang til spesialistbehandling. Dette finansieres via 

Fylkeskommunal ramme. 

 

Desentralisert spesialisttilbud var en viktig premiss ved Stortingets behandling av etablering 

av kompetansesentre. Målet om å få spredd spesialister ut til distriktene er viktig og 

opprettelse av de 6 ROK-ene bidrar i seg selv til dette. En ytterligere desentralisering skjer 

ved at fylkeskommuner etablerer spesialistmiljø i fylkeskommunal regi utenfor 

kompetansesentrene. For å bygge gode fagmiljøer må de fylkeskommunale spesialistene gis 

mulighet å behandle alle pasientkategorier, men dette er marginalt relatert til det private 

marked.  

Som eksempel har TkVest/H fokus på å få offentlige spesialister plassert ute i distriktene 

også, det er besluttet å ha en endodontist  og en pedodontist sør og nord i fylket. Disse 

spesialistene skal ha sin faglige tilhørighet på TkVest/H for å ha god fagstøtte. I den nye 

Vestland fylkeskommune som nå etableres er det politisk vedtatt at det også skal være et 

spesialisttilbud i Sogn og Fjordane, og fra 2019 vil det være en oral kirurg som arbeider på 

den offentlig tannklinikken i Stryn. 

I Rogaland er det opprettet en satellitt spesialistklinikk i Haugesund. 

 

Noen pasientgrupper har sitt beste tilbud hos ROK. Dette vil være pasienter med behov for 

tverrfaglig spesialistbehandling, pasienter med behov for spesialistbehandling som har 

rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og pasienter som av ulike grunner ikke klarer å motta 

tjenester fra privat spesialisttjeneste.  

Erfaringen så langt er at pasienter som tidligere ikke hadde et tilfredsstillende 

behandlingstilbud nå får dette. 

 

Kompetansesenteret er langt mer enn spesialistbehandling. ROK’ene har er 

samfunnsoppdrag innen forskning, spesialistutdanning og kompetansebygging, gitt og 

medfinansiert av staten. 

 

Forskning og spesialistutdanning skal skje i nært samarbeid med universitet. ROK har her en 

viktig rolle og mulighet til å være brobygger mellom Akademi og tjeneste. Dette er flere 

steder formalisert gjennom samarbeidsavtaler mellom universiteter og ROK. 



Det er stort behov for økt forskningsaktivitet i tannhelsetjenesten, og ROK’enes 

forskningsområder blir innen klinisk og praksisnær forskning. 

 

Det at kompetansesentrene fremover vil delta i spesialistutdanningen vil medvirke til bedret 

tilgang og geografisk dekning av spesialisttjenester. 

 

Kompetansebygging ivaretas med stor vekt på rådgivning, veiledning og kurstilbud, samt 

hospiterings muligheter. Dette tilbudet gis også til private tannleger. 

 

--  

Denne e-posten ble sendt fra et kontaktskjema på Blankholmutvalget 

(www.blankholmutvalget.no) 
 

http://www.blankholmutvalget.no/

