
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse            

[ID-nr]  Antall tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbygger 
1. Definisjon Antall avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbygger. 

2. Sektor Fylkeshelsetjenesten. 

3. Fagområde Fylkeskommunal tannhelsetjeneste. 

4. Type Strukturindikator. 

5. Dimenjon av kvalitet Tilgjengelig og rettferdig fordelt. 

6. Fokusområde Personell og kompetanse. 

Godkjenning 

7. Godkjent dato først gang  

8. Revisjonshistorikk Endret mai 2019, jf. omlegging i statistikkbanke til Statistisk sentralbyrå. 

Faglig begrunnelse/målsetning 
9. Begrunnelse for valg Det er et ønske om likeverdig tilgjengelighet til faglig tannhelsekompetanse landet over, jf. St.meld. 

nr.35 (1). Med denne indikatoren får vi synliggjort forskjeller i tilbud og tilgjengelighet innenfor en 
odontologisk spesialitet. Dette kan stimulere til riktig planlegging for fremtiden. 

10. Målsetting Ingen. 

11. Begrepsavklaringer Tannlegespesialist er en som: 
 
a. har gjennomført og fått godkjent spesialistutdanning med bestått eksamen i vedkommende 
spesialitet ved godkjent utdanningsvirksomhet, 
b. har utenlandsk utdanning/tjeneste som anerkjenne s som jevngod med tilsvarende norsk 
spesialitet, 
c. har utenlandsk spesialitetsgodkjenning som er anerkjent etter avtale om gjensidig godkjenning, jf. 
helsepersonelloven § 52, eller  
d. på annen måte har godtgjort å ha den nødvendige kyndighet.   
 
Avtalte årsverk: Summen av antall heltidsstillinger (arbeidsforhold) og deltidsstillinger omregnet til 
heltidsstillinger.  

Beregning 
12. Utvalg i fokus (teller) Antall avtalte tannlegespesialistårsverk i fylket per 3. uke i november i inneværende år. 

13. 
Sammenligningsgrunnlag 
(nevner) 

Antall innbyggere i fylket per 31.12.i  inneværende år. 

14. Hovedmåltall Antall avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbygger per fylke. 

15. Andre måltall Ingen. 

16. Presiseringer rundt 
utvalg 

Ingen. 

17. Teknisk beregning av 
indikator 

Stillingsprosent er det man har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Arbeidsgiver skal ved 
rapportering ikke ta hensyn til merarbeid, overtid eller ulike typer fravær eller om timene er betalt 
eller ikke. Informasjon om stillingsprosent er basert på det som er rapportert til a-ordningen. 
 
For timelønte uten en fast avtalt arbeidstid som f. eks. tilkallingsvikarer, kan arbeidsgiver rapportere 
0 i stillingsprosent. SSB beregner da stillingsprosent ut fra det som er rapportert av antall betalte 
timer og antall timer som svarer til 100 prosent stilling i rapporteringsmåneden.    
 
Indikator beregning: (Antall avtalte årsverk/antall innbyggere per 31.12 ) * 10 000. 

18. Nivå for publisering  Fylke, nasjonalt. 

Datainnsamling/kilder 
19. Datakilder Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner indikatoren basert på årsverksdata fra a-ordningen og 

utdanningsnivå fra NUDB (Nasjonal utdanningsdatabase) og HPR (Helsepersonellregisteret). I tillegg 
brukes data fra SSBs befolkningsstatistikk. 



 
Registerbasert sysselsettingsstatistikk er hovedkilden til informasjon om lønnstakerforhold og 
selvstendig næringsdrivende i helse- og sosialpersonellstatistikken 

20. Aktualitet og hyppighet 
for innsamling og 
publisering av data 

Årlig. 

Tolkning av tallene 

21. Sammenlignbarhet over 
tid og sted 

Resultatene er sammenlignbare over tid og mellom fylker.  

22. Feilkilder og usikkerhet Ingen. 

23. Særskilt informasjon for 
tolkning av denne 
indikatoren 

Vakanser (ledige stillinger) inngår ikke i beregningene.  Deltidsstillinger inngår, men er gjort om til 
hele årsverk. Alle arbeidsforhold inngår. 

24. Relaterte indikatorer Antall tannpleierårsverk og antall tannlegeårsverk per 10 000 innbygger.  

Videreutvikling 

25. Videre utvikling av 
datakilder/indikator 

Ingen. 

Publisering 

26. Publiseringsarena www.helsedirektoratet.no, Statistikkbanken/Statistisk sentralbyrå 

Referanser 

27. Referanser 1.  St.meld. nr. 35 (2006-2007). Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas 
tannhelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-35-2006-2007-/id475114/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-35-2006-2007-/id475114/

