MANDAT OG SAMMENSETNING AV SENTERRÅD FOR TAKO-SENTERETNASJONALT KOMPETANSESENTER FOR ORAL HELSE VED SJELDNE
DIAGNOSER (fra 2016)
Mandat
Senterrådet er et rådgivende organ for ledelsen ved TAKO-senteret på Lovisenberg
Diakonale Sykehus (LDS). Rådet skal ha innsikt i senterets strategiske dokumenter,
det vil si årlig virksomhetsplan inkludert budsjett, årsrapport samt eventuelt andre
vesentlige dokumenter og planer. Rådet skal også kunne komme med innspill om
fagsammensetningen ved TAKO-senteret. På bakgrunn av dette er senterrådets
oppgaver å:
• Være et aktivt rådgivende organ for ledelsen ved TAKO-senteret
• Bidra til videreutvikling og styrking av dialog og samarbeid mellom senteret,
brukerne og eksternt fagmiljø.
• Tilse at senterets tjenester er likeverdige og like tilgjengelig for alle med
behov for senterets tjenester.
• Støtte opp under formålet med samorganiseringen av kompetansesentrene for
sjeldne diagnoser under Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
(NKSD).
• Bidra til at senteret arbeider i henhold til overordnede oppgaver og rammer for
nasjonale tjenester (forskrift 1706, kap). Disse oppgavene er å:
o Bygge og formidle kompetanse
o Overvåke og formidle behandlingsresultater
o Delta i forskning og etablering av forskernettverk
o Bidra i relevant undervisning
o Sørge for veiledning, kunnskap og kompetansespredning til
helse og omsorgstjenesten, andre tjenesteytere og brukere
o Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale
kompetansetjenester
o Bidra til implementering av nasjonale kompetansetjenester
Senteret skal ha to møter per år, ett om våren og ett om høsten. Alle senterrådsmøter
referatføres, og referatene skal sendes alle medlemmer samt til NKSDs leder.
Sammensetning og oppnevning
Fagrådet oppnevnes av senterleder/klinikksjef ved TAKO-senteret med representanter
fra:
a. Det vitenskapelige personale ved De odontologiske fakulteter,
Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø (tre medlemmer og tre
varamedlemmer)
b. Den norske tannlegeforeningen (ett medlem med varamedlem)
c. Fylkestannlegene (ett medlem med varamedlem)
d. De medisinske fakulteter ved alle universitetene (et medlem med
varamedlem)
e. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) (et medlem med
varamedlem)
f. Unge funksjonshemmede (ett medlem og ett varamedlem)
g. SAFO (ett medlem og ett varamedlem)

h. Barnehabiliteringen (ett valgt medlem med varamedlem)
i. TAKO-senterets ansatte (ett valgt medlem og ett varamedlem)
j. Lovisenberg Diakonale Sykehus (ett medlem med varamedlem)
Senterrådets leder utnevnes av senterrådet for en periode på to år om gangen.
Utnevnelsen for neste år, skjer på høstens møte.
Medlemmene oppnevnes for to år. Gjenoppnevning kan finne sted. Hvis noen må
trekke seg i perioden, rykker varamedlemmet opp. Varamedlemmene er personlige.
Leder av TAKO-senteret har sekretærfunksjon for fagrådet og har tale- og
forslagsrett.

