
 
Notat, 11.6.2021 

Fra: Administrasjonsleder Morten Larsen, fylkestannlegen i Møre og Romsdal 

Til: Prosjektleder Ingunn Strand, Kristiansund kommune 

Tema: Kunnskapsgrunnlag for regionsutredning – innspill fra fylkestannlegen 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal har som mål å sikre befolkningen god 

behandlingskvalitet og pasientsikkerhet i klinikklokaler av god standard i tannhelsefaglig attraktive 

kompetansemiljøer. 

Et godt tjenestetilbud som ivaretar lovkrav og helsepolitiske mål er avhengig av et nært og 

forpliktende samarbeid med kommunale tjenester om folkehelsearbeid og forebyggende tiltak. I 

Møre og Romsdal er dette samarbeidet sikret gjennom avtaler med kommunene om fordeling av 

ansvar og oppgaver og systematisk kunnskapsoverføring. 

Klinikkene i Kristiansund, Aure og Smøla inngår i tannhelsetjenestens kompetanseregion 

Kristiansund, som også omfatter klinikker i kommunene Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Averøy.  

Tannklinikken i Kristiansund 

Fylkeskommunen er nå i ferd med å utvikle et odontologisk kompetansemiljø i en ny 

kompetanseklinikk som skal inngå i Campus Kristiansund. Klinikken er planlagt med 11 

behandlingsrom og vil stå ferdig for innflytting i 2024. Klinikken får ca. 20 kompetansearbeidsplasser 

og vil være tilrettelagt for spesialisttjenester og avanserte diagnoseverktøy, som f.eks. CBCT-røntgen. 

Utvikling av kompetanseklinikken i Kristiansund prioriteres høyt og er et viktig ledd i utviklingen av 

det offentlige tannhelsetilbudet på Nordmøre. Det vil bli tilrettelagt for klinikknær forskning i dette 

kompetansemiljøet. 

Tannklinikken i Aure 

Fylkeskommunen har i samarbeid med kommunen lagt planer for ny klinikkløsning i Aure sentrum 

som kan sikre både et stabilt offentlig tannhelsetilbud og en privat tannlegepraksis for kommunens 

innbyggere. Etablering av et tannhelsefaglig kompetansemiljø vil være av stor betydning for å skape 

et forutsigbart behandlingstilbud og bidra til at tjenestetilbudet styrkes i denne delen av Nordmøre. 

Til tross for at dette er en liten klinikk vil den ha spesialrøntgenapparat (panoramarøntgen). Den nye 

klinikken skal stå klar mot slutten av 2021. 

Tannklinikken på Smøla 

Møre og Romsdal fylkeskommune åpnet ny klinikk på Smøla i 2010. Planen er å videreføre driften 

ved klinikken i samme omgang som i dag. 


