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                                                                                         På bildet Nord Troms tannhelsedistrikt på vandring i flotte Lyngen.

Distriktsmøte i Nord Troms  
 

Hele Nord Troms tannhelsedistrikt var samlet til kurs i 

Nord-Lenangen (Lyngen) 24. - 25. oktober 2017.  

Den første dagen var temaet barnevern. 

Familiesenteret i Nordreisa med Else Elvestad og 

Line Løvoll presenterte et flerårig prosjekt de har hatt 

i kommunen med tittelen «Til barnets beste - fra 

bekymring til handling».  Sonjatun tannklinikk har 

deltatt i prosjektet og tannpleierne Liv Birkelund og Liv 

Anita Johansen hadde satt sammen en fin fagdag for 

oss. 

 

Den andre dagen hadde kjeveortopedene Malin 

Schultz og Sigurd H. Olsen fra Tannhelsetjenestens 

kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) kurs for 

tannleger og tannpleiere om kjeveortopedi og hva 

som kan gjøres og settes fokus på ute i 

tannhelsedistriktene. Innspill på hva som kan 

behandles ved de respektive tannklinikker og hva og 

hvor tidlig det er behov for henvisninger til TkNN for 

videre behandling. En hel del behandling kan gjøres 

lokalt av tannleger og kurset gav gode innblikk i det.   

Radiograf Erik Haro hadde kurs for 

tannhelsesekretærer og assistenter i temaet røntgen. 

Tor Håkon Larsen og Line Sellin hadde om material 

lære innenfor forskjellige fagfelt.  

Det ble også tid til en vandretur til Lyngstuva i nydelig 

vær med kaffekok og pølsesteking i skumringen. 

Noen benyttet seg også av boblebadet under 

nordlyshimmelen.  
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Deltakerne var glade og fornøyde etter to flotte 

oktoberdager på denne fantastiske plassen. Kan 

absolutt anbefales for andre. 

 

Overtannlege Øystein Fredriksen 

Nord Troms tannhelsedistrikt 

 

God jul fra fylkestannhelsesjefen   
 

 
 

Sarah Adekoya, overtannlege i Tromsø 

tannhelsedistrikt, varslet i høst at hun ønsket å flytte 

til Bergen da hennes mann hadde fått jobb der. Hun 

har fått jobb som klinikksjef ved en av Bergens 

offentlige tannklinikker. Det har vært korte avstander 

mellom arbeidsstedet til Sarah på Sør-Tromsøya 

tannklinikk og Fylkeshuset. Hun har hatt mange 

samtaler både med meg og med stabsfunksjoner på 

Fylkeshuset, som personal og HMS. Vi har alle satt 

stor pris på samarbeidet og samtalene og kommer til 

å savne henne.  

 

Øystein Bærø, overtannlege i Harstad 

tannhelsedistrikt, har fått jobb som fagsjef i Nordland. 

Han slutter derfor om 3 måneder. Jeg oppfatter 

Øystein som faglig sterk, og tror dette er en jobb hvor 

han får brukt sine sterkeste sider. 

Vi takker dem for innsatsen i denne omgangen - 

kanskje kan det være at de kommer tilbake til oss på 

et senere tidspunkt? 

De etterlater begge to hull i organisasjonen som vi må 

prøve å fylle på beste måte. Vi er jo ellers ikke ukjent 

med å fylle hull.  

 

Vi har heldigvis mange unge mennesker som ønsker 

å kvalifisere seg for, og bruke kvalifikasjonene til å 

utvikle organisasjonen vår. For eksempel har vi seks 

tannleger som tar studiet Master i Helseledelse ved 

Handelshøyskolen BI studieåret 2017/2018 i Tromsø 

og Lakselv. Det er derfor grunn til å se lyst på 

framtiden for Den offentlige tannhelsetjenesten i 

Troms. 

I Tromsø har Marit Eidissen blitt ansatt som ny 

overtannlege i sterk konkurranse med andre godt 

kvalifiserte søkere. Vi valgte å satse på den nye 

generasjonen, og har selvsagt forventninger til at de 

unge kan løfte organisasjonen ytterligere til nye 

høyder. 

 

Jeg håper også mange har forventninger til 

julehøytiden som kommer, og ønsker dere alle en 

god jul og et godt nytt år! Nye og spennende 

muligheter venter tannhelseetaten i 2018. 

 

Julehilsen fra Fylkestannhelsesjef  

Peter Marstrander 

 

Sigrid Nogueira Sivertsen 60 år 

 

Onsdag 13. desember var det så dags for TkNNs 

siste klinikkmøte for året 2017.  

Ett spennende år for oss har gått med feiring av 

bygg og faglige nye utfordringer.  

Et nytt og spennende år møter oss i 2018. Under 

møte ble vår tannhelseassistent Sigrid Nogueira 

Sivertsen feiret med tale, gaver og blomster i 

anledning hennes 60-års dag som er 29. desember 

2017. Flott marsipankake var til glede for alle som 

deltok på klinikkmøtet.  

 

 
Bilde fra feiring av Sigrid Nogueira Sivertsen 60-års dag og 

klinikkmøte ved TkNN.   
 

Sigrid som opprinnelig kommer fra Brasil, har nå 

jobbet i Tannhelseetaten i Tromsø i 10 år, først på 

Nordøya tannklinikk og deretter på TkNN. 

Vi gratulerer 60-års jubilanten med kommende 

bursdag.  

 

Hilsen oss på TkNN  
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Seier for folkehelsa i Kåfjord 

kommune! 
 

 
På bildet fra venstre helsesøster Mikaela Reinikainen, tannpleier 

Iris Yttergård og klubbdeltaker Kevin Johansen som er fornøyd med 

å få besøk. Foto: Klubbdeltaker Kine Monsen. 

 

Tannpleier Iris Yttergård i Kåfjord kommune har satt i 

gang et helseforebyggende prosjekt for barn og unge 

som benytter det kommunale tilbudet fritidsklubb i 

kommunen.  

Dette ble tatt tak i da flere av foreldrene til 

kariesaktive barn uttalte sin frustrasjon om tilgangen 

til søtsaker. Søtsaker på klubbene har ført til at 

barna har fått tilgang til dette mer enn en gang i uka. 

I den senere tid har foreldre også fokusert på 

overvekt, og den generelle helsa til barna deres. 

Noen bor sentrumsnært, og selv om foreldrene 

forsøker å holde de unge unna godteriene har de 

dette like rundt hushjørnet. Det er da frustrerende at 

fritidsklubbene, som er et offentlig tilbud, også øker 

tilgangen til søtsakene.  

Uavhengig av hverandre, og uavhengig av om 

barnet har karies eller sliter med overvekt, så har 

flere foreldre «klaget» på sukkertilbudet på 

fritidsklubbene. Dette var utgangspunktet for 

prosjektet, og det som har motivert tannpleier til å 

fortsette arbeidet.  

Det gode samarbeidet mellom tannpleier, 

helsesøster og kulturkonsulent har nå gitt resultater. 

Arbeidet som startet i september 2014, har endelig 

nådd sitt mål. Kulturkonsulent i Kåfjord kommune, 

Gerd Steinnes Nilsen, har gjort et strålende arbeid, 

og tannpleier kan ikke få jublet nok.  

Søtsaker ved fritidsklubben skal nå bort og erstattes 

med sunnere alternativer. Det skal fortsatt selges 

pizza, og drikke fra store kvantum som serveres i 

glass. Men søtsakene, og syreholdig drikke på flaske 

skal bort. Tidligere argument med at godterier skal gi 

inntjening har ikke lengre kommunen tatt hensyn til, 

fritidsklubbene skal kunne drives uten at det 

offentlige bidrar til dårligere folkehelse. 

Fylkesmannen i Troms er informert om 

folkehelsetiltaket.  

I 2016 ble det servert frukt og grønt på klubbene så 

langt budsjettet rakk. Dette var et populært tiltak. 

Ungdomsrådet var inne, og det ble handlet inn 

smoothiemaskin, noe som var populært. På høsten 

begynte de å ta betalt for frukt og smoothie, da ble 

det mindre populært. Kulturkonsulent Gerd Steinnes 

Nilsen har vært i møte med kommunen, og de har 

innvilget penger til at det skal kunne serveres 

oppkuttet frukt og grønt en gang i uka per klubb. I 

Kåfjord kommune har vi tre fritidsklubber- 

Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. Samtidig som 

det satses på mindre søtsaker, og mer frukt og 

grønt, stiller Kåfjord kommune aktivitetskrav til 

klubbene. Kåfjord kommune har gjort stor satsing på 

folkehelse, f.eks. med mange Ut-I-Nord poster.  

Kanskje disse tiltakene vil være med på å påvirke til 

en holdningsendring, at det ikke skal være 

nødvendig med søtsaker overalt. Tenk hvis det ikke 

lengre var naturlig å servere kaker, kjeks og 

godterier når man fikk besøk. Vi har langt å gå for å 

oppnå en så stor holdningsendring, men dette er et 

skritt i riktig retning.  

Med dette konkluderer tannpleier (igjen) med at 

samarbeid på tvers av de ulike instansene gir bedre 

tannhelse, og helse generelt.  

 

Hilsen Tannpleier Iris Yttergård, Olderdalen 

tannklinikk  
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Bilde av deltakere på distrikts kurs for Tromsø tannhelsedistrikt.  

 

Distriktsmøte Tromsø desember 

2017  
 

Fredag 1.desember 2017 møttes Tromsø 

Tannhelsedistrikt på Breivang vgs. for årets siste 

distriktskurs.  

Det var en spent gjeng som var klar for input og 

sosialt samvær.  

Dagen startet med Fylkestannhelsesjef Peter 

Marstrander som hadde tatt turen for å takke for godt 

arbeid da overtannlege Sarah Adekoya har sagt opp 

sin stilling og flytter til Bergen.  

 

Vi takker for godt samarbeid og ønsker deg lykke til 

videre! 

 

 

 

Første foredragsholder var Dr. Juris Lena Bendiksen 

ved UiT som presenterte et veldig innholdsrikt og 

lærerikt foredrag med tittel «Kan vi beskytte barn mot 

vold og overgrep?».  

 

Deretter tok Marianne Nordhov, Overlege ved 

barneavdelingen ved UNN over og presenterte 

foredraget «Barnemishandling og omsorgssvikt-et 

mangehodet troll»; et sterkt, men også veldig viktig 

foredrag med fokus på de skader man må våge å se 

etter hos våre pasienter. 

 

Etter en god tapas-lunsj med gode kolleger var alle 

klare for Eva Lindgren, Pedodontist ved TkNN, som 

hadde et veldig bra foredrag om ulike 

mineraliseringsforstyrrelser etterfulgt av quiz. Her 

gjaldt det altså å følge med.  

Alt i alt var arrangørklinikk Kvaløysletta veldig 

fornøyd med dagen, og etter tilbakemeldingene kan 

vi klappe oss selv på skuldrene for vel gjennomført 

jobb. Vi sender stafettpinnen videre og benytter 

anledningen til å ønske Sør-Tromsøya tannklinikk 

lykke til med vårens distriktskurs for Tromsø 

tannhelsedistrikt. 

Hilsen Kvaløysletta tannklinikk 

Bilde av avtroppende 

overtannlege i Tromsø 

tannhelsedistrikt Sarah 

Adekoya. 
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Distriktsmøte for Midt-Troms 

arrangert av Bardu Tannklinikk 
 

 
På bilde Lars Inge Byrkjeflot med informasjon om TannBarn og 

Nasjonal faglig retningslinje. 

 

Tirsdag 5. desember 2017 avholdte Midt-Troms 

tannhelsedistrikt sitt distriktskurs på Finnsnes Hotell.  

Tannklinikker fra Målselv, Bardu, Sjøvegan, 

Storsteinnes, Finnsnes og Sørreisa var godt 

representert. Høstens distriktskurs var arrangert av 

Bardu tannklinikk.  

 

Dagen startet med inspirerende og informativt 

foredrag ved IA-konsulent og rådgiver Svein Ture 

Hansen fra NAV arbeidslivssenter. Klinikksjef fra 

Universitetstannklinkken Lars Inge Byrkjeflot fortsatte 

dernest med informasjon om TannBarn og Nasjonal 

faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og 

unge i alderen 0 til 20 år. Deilig julelunsj ble servert 

til deltakerne. Prosjektleder Tove Bendiksen 

avsluttede med informasjon om heftet «Helsestasjon 

og tannhelse». En vel gjennomført distriktssamling 

for Midt-Troms tannhelsedistrikt.  
 

Overtannlege Susanne Elting 

Midt-Troms tannhelsedistrikt 

 

HMS-dag ved TANN-bygget   
 

Førstehjelp 

Vi bor i et stort bygg med mange ansatte, og vi har 

derfor de 5 siste årene hatt 1 - 2 HMS-dager i året 

hvor vi prøver å finne tema som skal være aktuelt for 

alle. Annet hvert år har Driftsrådet besluttet at de 

skal tilbys praktisk førstehjelpskurs, mens det året 

imellom er opp til hver etasje/virksomhet om de 

ønsker å tilby sine ansatte noe innenfor temaet.  

 

Nest siste torsdag før jul hvert år arrangerer derfor 

HMS-gruppa ved TANN-bygget HMS-dag for alle 

ansatte i bygget: Uit/Institutt for klinisk odontologi, 

TkNN, UTK, driftsleder, dentalteknikere, IKT-

rådgiver, renhold og kantinepersonalet. 

 
På bilde HMS-deltakere ved TANN-bygget. 

 

I år var temaet i all hovedsak praktisk førstehjelp, 

først en teoridel inkl. bruk av hjertestarteren som vi 

har i bygget. 

Innleid instruktør var Jack Lockert, leder ved 

HMS/kursavdelingen i LHL. 

I den praktiske delen fikk han hjelp av 4 ansatte i 

bygget, og det ble undervist i hjertekompresjon og 

munn til munn innblåsinger på «Anna»-dukker.  

For å huske rytmen ved hjertekompresjon er det 

bare å synge Rai Rai med DDE…. 

 

Julelunsj 

Andre halvdel av dagen settes av til TANN-byggets 

storslåtte julelunsj, som vi gleder oss til hele året. 

Den er en tradisjon, og er et gedigent spleiselag. 

Arrangøroppgavene går på rundgang og i år var det 

Universitetstannklinikken som planla og pyntet til 

fest.  

 
På bilde trivelig julelunsj for TANN-bygget. 

 

Alle som melder seg på skriver seg samtidig opp 

med en rett eller en type mat de tar med seg, og 

med mange nasjonaliteter i bygget er det alltid 

spennende å se hva som settes på bordene! Rundt 

regnet 100 personer deltok på HMS-dagen / 

Julelunsjen 14.12.17 og ingen gikk sultne hjem…. 

 

God Jul fra HMS TANN på vegne av alle i 

TANN-bygget! 
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Juleavslutning for 

tannlegestudentene ved Målselv 

tannklinikk  
 
Torsdag 14. desember hadde vi en koselig 

avslutning på Målselv Tannklinikk for våre tre flotte 

tannlegestudenter, som er på sitt 4. år på 

tannlegestudiet. Som seg hør og bør ble det servert 

god mat og tradisjonen tro hadde vi julelotteri med 

mange fine gevinster. Alle de ansatte hadde med 

gave til julelotteriet og det ble en spennende 

trekning. Noen fikk flere gaver og noen fikk ikke noen 

– bedre lykke til neste år.   

 
 

Bilde av student Lene Blix Christensen, veileder Hilde Halvorsen, 

student Erika Haugli Endresen og veileder Torunn Løvheim Student 

Martine Lilleeng Aune var ikke tilstede da bilde ble tatt. 

 

Hilsen Renate Tangedal Nitter, Målselv 

tannklinikk  

 

Ny klinikksjef ved Kvæfjord 

tannklinikk 
 

 
 

Joakim ble ferdig tannlege fra Universitetet i Tromsø 

i 2015 og er opprinnelig fra Bodø. Han er noe kjent i 

distriktet fra tidligere siden han hadde eksternpraksis 

ved Harstad hovedtannklinikk som 4. års 

tannlegestudent.  

Vi ønsker Joakim velkommen til Harstad 

tannhelsedistrikt og lykke til som klinikksjef!    

Overtannlege Øystein Bærø 

Harstad tannhelsedistrikt 

Esben ny  

- Systemansvarlig for Opus  

 
På bilde fra venstre ny Ikt-rådgiver Esben Jenssen og Ikt-rådgiver 

Håkon Edvardsen.  

 

I høst har tannhelse fått et nytt tilskudd ved 

administrasjonen i Tromsø. Utenom  

Ikt-rådgiver Håkon Edvardsen er nå også Esben 

Jenssen tilsatt som Ikt-rådgiver.  

Esben har IT utdannelse og arbeidserfaring, men 

ingen «faglig tannkompetanse» - kun mange års 

erfaringer med å pusse egne og egne barns tenner. 

 

Har i hovedsak jobbet i IT bransjen med teknisk drift 

og brukerstøtte, med litt erfaring som lærer/assistent, 

lydteknikker på kulturhus med mer. 

Esben sier: «Gleder meg til å bli kjent med både folk 

og systemer i tannhelse og ser frem til å bistå med 

drift og support.»  

Esben skal ha hovedansvaret som 

systemadministrator for Opus noe han har tatt over 

etter at Svein Ingebrigtsen ved Lyngseidet 

tannklinikk gikk av med pensjon, samt deltagelse i 

andre teknisk relaterte oppgaver i etaten.  

 
 

Ny klinikksjef ved Kvæfjord tannklinikk 

Joakim Østensen (28) er tilsatt som 

klinikksjef ved Kvæfjord tannklinikk fra 

1. november 2017. Han kommer fra 

klinikksjefstilling ved Sjøvegan 

tannklinikk hvor han har arbeidet siden 

2015.   

 

 
 

Vi ønsker Esben 

velkomment til oss!  

 

Redaktøren 
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Lena Yvonn Abrahamsen feiret 

50-års dag – Nissen kom også 
 

Vi har feiret tannhelsesekretær på Storsteinnes 

tannklinikk - Lena Yvonn Abrahamsen med 50-års 

dagen. Det ble en flott feiring med gode ord - 

presanger - nydelige snitter, samt kake. 

Nåværende og tidligere kollegaer kom til markeringen 

og " nissenes" inntok ble et populært innslag i denne 

førjulstid. 

 
 

Administrasjonen for Tannhelse 

er i sosialt organisasjons 

modus…. 

 
 

 

– de har hatt ansvar for den årlige årsfesten for alle 

ansatte på Fylkesbygget i Tromsø. 

De er også med og organisere og gjennomføre 

julekaffe og til slutt juletrefest helt i begynnelsen av 

januar 2018. Siden de ikke er så mange har de hatt 

god hjelp av både IT-senter og Samferdselsetaten. I 

år laget de et skikkelig godt gammeldags julebord 

med stor suksess. Her hadde vi god erfaring med 

Per Oves utmerkede evner til å dekke bord – veldig 

nøye med riktig plassering av alle glass og bestikk. 

  
Tove og Vigdis har festet julekuler og sunget 

julesanger av full hals. Peter var engasjert til å ønske 

velkommen og alle de andre hjalp til med det ene og 

det andre. «Akutt» julestemning klarte Sissel å få til 

med blinkende juletre i gangen i 5. etg. De var alle 

enig om at sjefen i festkomiteen, Sissel var litt 

«sjefete» - men gjorde en god jobb  

                  Redaktøren  

 

Fra tannkunst til bakekunst    
  

 
På bilde Ann Sissel Bjørklid og Jorun Flatvoll i full kake pynting.  

 

Hvem hadde trodd at tannklinikken også kunne 

fungere som konditori. I alle fall så har Sonjatun 

tannklinikk prøvd muligheten. Hege Marvik som er 

en av klinikkens tannhelsesekretærer er viden kjent 

for sin bakekunst og søte kreasjoner. Hun samlet 

interesserte ansatte en kveld til kurs i bruk av 

marsipan. Det store flotte bordet på spiserommet 

fungerte perfekt som bakebord. Resultatet ble en 

suksess som vanlig. De som ikke deltok på kurset 

fikk likevel nyte godene dagen etter  

 
 

Kake-Inspirert jule hilsen fra kakebakere ved 

Sonjatun tannklinikk  

  

Bilde: Kake resultat som 

både de som deltok og 

de som ikke deltok på 

Sonjatun tannklinikk fikk 

nyte godt av.  

På bilde jubilant Lena 

Yvonn Abrahamsen og 

nissebesøket. 

 

 

Overtannlege 

Susanne Elting 

Midt-Troms 

tannhelsedistrikt 
 

De ansatte i 

administrasjonen på 

tannhelse har vært i 

sosialt organisasjons 

modus for felles hygge 

på Fylkesbygget i lang 

tid nå  
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Veiledere på 

Universitetstannklinikken tilbake 

på skolebenken 
 

 
På bildet deltakere fra venstre framme tannleger Lisa-Marie 

Bårdsen, Marit Eidissen Stine-Marie Ingeborg Lilleengen, bak fra 

venstre Lill Katrin Nilsen Guro Møller og tannpleier Cecilie Karlsen 

Johnsen.  

 

I høst har UiT tilbudt enkeltemnet HEL-6331 

Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige 

utdanninger og helsetjenestene (10 studiepoeng) for 

første gang. Seks veiledere fra UTK har deltatt på 

kurset dette semestret. Deltakere har vært tannpleier 

Cecilie Karlsen Johnsen og tannleger Lisa-Marie 

Bårdsen, Lill Katrin Nilsen, Guro Møller, Stine-Marie 

Ingeborg Lilleengen og Marit Eidissen. Emnet har 

vært organisert som nettmoduler med tre 

studiesamlinger i Tromsø, og vi har alle fått brynt oss 

og blitt utfordret på veilederrollen. 

 

Gjennom nettmodulene har vi fått tilgang til teorien 

bak veiledning, og studiesamlingene har vært lagt 

opp med praktisk trening i å bruke verktøyene vi har 

lært. Første studiesamling hadde fokus på dialog, 

samtaleverktøy og veiledning som læringsform. På 

andre studiesamling fikk vi trening i etisk refleksjon 

og skikkethetsvurdering av studenter. Tredje 

studiesamling som også var eksamen ble en 

krevende øvelse for oss alle. Eksamen var lagt opp i 

mindre grupper hvor hver student måtte vise en 

selvlaget film med en veiledningssekvens, hvorpå vi 

måtte analysere og reflektere over egen innsats.  

 

På sikt håper vi at alle som veileder tannpleier- og 

tannlegestudenter skal få mulighet til å gjennomføre 

dette kurset - det kan virkelig anbefales! 

 

Marit Eidissen ass. klinikksjef UTK    

Utdanningsmessen 2018  
 

Etter fjorårets suksessmøte med utdanningsmessen 

for Tannhelse fikk vi flere søkere til 

tannhelsesekretær utdanningen ved Ishavsbyen 

videregående skole.  

 

Gjennom fokus og satsning på tannhelsesekretær 

utdanningen var det ved årets skolestart 7 ordinære 

studenter og 6 som går på voksen opplæring. Mot 

ingen ordinære elever og 11 som gikk på 

voksenopplæringen forrige skoleår. 

 

Vi skal delta også på neste års utdanningsmessene 

«tautdanning.no» som går av stabelen den 8. – 9. 

februar 2018 i Tromsø.  

 

Besøkende på messene er hovedsakelig elever fra 

videregående skole og ungdomsskole, på jakt etter 

veiledning og informasjon om de utallige 

utdanningstilbudene som finnes i Norge og utlandet.  

 

Besøk på en utdanningsmesse er et viktig 

veiledningstiltak for ungdommer og voksne som står 

overfor valg av fremtidig utdanning og yrke. Kanskje 

vi vil møte våre framtidige arbeidskollegaer? Visst 

det skal være lokale utdanningsmesser i ditt distrikt 

har vi i Tromsø materiell som kan deles ut og roll-ups 

med informativ veiledning for tannhelsesekretærer. 

Ta kontakt med Sissel Båtnes, Tannhelse for mer 

informasjon.  

 

 

Bilde fra Utdanningsmessen i 2017, tannhelsesekretær Renate 

Tangedal Nitter og rådgiver Sissel Lyngsmark Båtnes. 

Redaktøren 

 
 


