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MTM-HANDLINGSPLANAR PÅ KOMPETANSEREGIONSNIVÅ FOR
BEVARINGS- OG FORBETRINGSOMRÅDE
Medarbeidarundersøkinga (MTM) som vart gjennomført for 3. gong hausten 2015. Med ein svarprosenten på heile 82% har resultata legitimitet. MTM-undersøkinga gir kunnskap om faktorane i arbeidet som er viktige for trivsel, helse og yteevne, og kva som bidrar til å utvikle openheit, tryggheit, tillit og ansvarligheit på arbeidsplassen. Ikkje minst bidrar undersøkinga til å få kunnskap om
forhold ved arbeidsmiljøet som kan gi grunnlag for å iverksette forbetrings- og bevaringstiltak.
Vi har lagt opp til ein felles tilnærming for kompetansergionane til oppfølgingsarbeidet:
Aktivitet
1. Orientering om resultater på overordnet
nivå i tannhelsetjenesten
2. Handlingsplan for
klinikken
a) Bevaringsområde (hva
fungere bra på klinikken)
b) Forbedringsområde
(fokuser spesielt på hvilke
områder vi vil utvikle oss
for å skape økt engasjement i arbeidet)
3. Handlingsplan for
kompetanseregionen
a) Bevaringsområde (hva
fungere bra i regionen)
b) Forbedringsområde
(fokuser spesielt på hvilke
områder vi vil utvikle oss
for å skape økt engasjement i arbeidet)
4. Alle regionplanar behandlast i SAMU-T

Ansvar
Fylkestannlege/
overtannlege

Møteplass/deltaking
Regionmøte

Klinikkleder

Klinikkmøtet

Overtannlege

Klinikkledermøtet

Frist
Gjennomført
på distriktsmøter høsten
2015
31. mars

30. april

Verktøy/mal

Oppfølging av
MTM 2015 - Klinikkskjema bevaringsområde
Oppfølging av
MTM 2015 – Klinikkskjema forbedringsområde
Oppfølging av
MTM 2015 – Kompetanseregion bevaringsområde
Oppfølging av
MTM 2015 – Kompetanseregion forbedringsområde

Fylkestannlegen

SAMU-T

Juni

Kompetanseregionene har komme noko ulikt i oppfølginga av MTM-undersøkinga. Dette heng m.a.
saman med sjukemelding på overtannlegenivå i Molde kompetanseregion og at det følgeleg ikkje
er avvikla regionmøte så langt i 2016. Men framleis gjeld at det skal utarbeidast handlingsplanar
på klinikknivå og i kvar kompetanseregion. Attståande handlingsplanar vil bli framlagt på neste
SAMU-T møte.
Handlingsplanane blir med dette lagt frå for SAMU-T til orientering.
Anthony N. Valen
Fylkestannlege
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