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Simuleringsklinikken på 

Universitetstannklinikken 

 

Alle tannleger husker sikkert simuleringsklinikken, og 

her på UTK er vi en håndfull tannleger som har 

ansvaret for dette kurset. Dette semesteret er det: 

Lisa-Marie Bræck, Thor Axelsson, Steinar Sundt, 

Grethe Marie Antonsen, Hans-Erik Rahm, Elsa 

Sundsvold og Ida Klaudiussen.  

 

Det er 35 studenter på 5.semester som er her, og 

dette er for de fleste det første ordentlige møtet med 

en tannlegeunit. De lærer å beherske boret, og legge 

fyllinger. De lærer seg også å bruke Opus. 

 

 

Bilde: Disse har nå ansvar for kurs. Tannlegene på bildet er fra 

venstre Lisa-Marie Bræck, Ida Klaudiussen og Thor Axselsson. 

Ikke tilstede: Steinar Sundt, Grethe Marie Antonsen, Hans-Erik 

Rahm og Elsa Sundsvold 
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De bruker ulike permanente og midlertidige 

materialer. De scaler «tannstein» og lager kroner.   

 
 

For oss tannleger er dette veldig annerledes enn å 

jobbe klinisk. Det er krevende å bedømme så mange 

kaviteter etter så strenge kriterier, og jeg tror de 

fleste av oss noen ganger skulle ønske at vi bare 

kunne holde boret for studentene, og vi kan kjenne 

på fortvilelsen deres når de for n-te gang får en 

prepp underkjent. 

  

For tannleger som har lyst å mimre litt til studietida 

kan jeg nevne noen eksempel på kriterier for klasse 

2 kaviteter: Dybde okklusalt ca. 1,5 mm målt fra det 

dypeste stedet i fissursystemet (klinisk i dentinet). 

Den approksimale kassen ligger like cervikalt for 

kontaktpunktet/prominensen, akkurat frigjort fra 

nabotannen. Tydelig forskjell i dybde mellom 

okklusal og approksimal kasse. Er kassen 2 mm i 

stedet for 1,5 blir det dessverre ikke godkjent.  

 

Studentene skal i størst mulig grad simulere 

ordentlig klinikk, og bruker derfor kofferdam ved 

fyllingslegging. De bruker hansker og munnbind 

(hvertfall ved fyllingslegging) og skal i løpet av kurset 

få tilpasset lupebriller som de får låne resten av 

studietida. 
 

 
 

En vanlig dag på «SIMU» er fra kl.08:15 til kl.15:15, 

og inni der er det en liten trimøkt som studentene har 

ansvar for. Og en etterlengtet lunsj.  

 

Vi håper at vi klarer å hjelpe studentene til å legge et 

godt grunnlag så de er stødige på hendene når de 

skal starte med levende pasienter som har 

smertefølelse, nakkevirvler, spyttproduksjon, 

parkering som går ut og barn som skal hentes i 

barnehagen.   

Et innblikk fra veileder 

Universitetstannklinikken Ida Klaudiussen  

 
 

 
 

Mats Larsson, kjeveortoped og klinisk leder for 

spesialistutdanningen i kjeveortopedi sluttet i august 

2018 etter 10 år på TkNN. Mats, 70 + har de siste 

årene jobbet deltid på TkNN. 

Mats sin lange erfaring som kjeveortoped og 

klinikker har betydd mye for kompetanseutviklingen 

på TkNN. Det er ikke kun spesialistkandidater som 

har fått veiledning fra Mats, også de unge 

kjeveortopedene. Nye spesialister på TkNN har hatt 

Mats som mentor i arbeidet på klinikken. 

Vi vil ikke bare savne Mats som kollega, men også 

som en nær venn som nå slutter på TkNN. 

Mats ble avtakket med tale, gave, kaffe og kake, 15. 

august 2018. 

Leder Elisabeth Camling TkNN 
 

 
Da har vi satt av datoer for de neste 

Tannhelsedager. Det blir to dager med et solid 

fagprogram og fest og moro for hele 

Tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune. 

Arrangementskomiteen er satt og består av Per Ove 

Uglehus, Lars Inge Byrkjeflot, Tove Bendiksen, Elin 

Wilhelmsen og Marit Eidissen. Arrangementet blir 

avholdt i Tromsø 13. og 14. November 2019. Hold av 

datoene! 

Hilsen Arrangement komiteen 

 

«Pasientene» de har er veldig 

greie og tålmodige, og ser sånn 

ut:   

 

I løpet av kurset har de 5 

pasienter som de skal 

ferdigbehandle før de til jul skal 

ha eksamen med boring av en 

kavitet (et hull) og en krone. 

 

Bilde: Her jobber 

student Karoline 

Løkaas fra Bodø. 

 
 

Avtakking av 

Mats Larsson 

15. august 2018   
 

Bilde: Kakefest til 

ære for Mats 

Larsson. 

 
 



 

Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb. 6600, Strandveien 13, 9296  Tromsø. 

E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no 

Ansvarlig redaktør: Sissel Lyngsmark Båtnes 

 

Vi ønsker lykke til videre – Håkon 

går av med pensjon!  
 

 
Bilde: Fra venstre fylkestannhelsesjefen Peter Marstrander og IKT-

rådgiver Håkon Edvardsen  

 

Onsdag 20. juni 2018 hadde vi avslutning for IKT-

rådgiver Håkon Edvardsen. Etter mange år her i 

tannhelse med å ordne opp i data tekniske 

utfordringer går han nå av med pensjon. Håkon skal 

bruke mer tid på hytta og reise. Vi hadde kjempegod 

tapas tallerken med påfølgende kake, gave og 

blomsteroverrekkelse. Vi ønsker Håkon lykke til med 

pensjonstilværelsen.  

Redaktøren 

 

Fagdager 2018 Troms 

tannpleierforening 
 

Norsk Tannpleierforening, avdeling Troms inviterte til 

fagdager og årsmøte i Tromsø Onsdag 12. og 

Torsdag 13. September 2018. Tema for dagene i år 

var etter ønsker fra våre medlemmer, MIH (En 

betegnelse på tenner som er skadet – Molar incisor 

hypomineralisation) og smittevern. 

 

 
Bilde: Deltakere på fagdager. 

 

I en tid hvor stadig flere reiser utenlands for å gjøre 

diverse medisinske behandlinger, ser vi at 

forekomsten av multiresistente bakterier bygger seg 

opp. Vi har også mange nye landsmenn som kan ha 

med seg annen bakterieflora enn hva vi har fra før, 

og vi trenger mer kunnskap om hvordan vi møter 

disse på tannklinikken.  Professor i medisinsk 

mikrobiologi ved UiT, Ørjan Olsvik hadde foredrag 

med faglig innputt, både i humoristisk og alvorlig 

form.  

   
 

MIH temaet var det spesialist i pedodonti Eva 

Lindgren som hadde. Dette er et emne som man 

med jevne mellomrom bør få oppfrisket, og det var 

lærerikt og veldig givende. 

Vi hadde besøk av Curaprox, Sensodyne, TePe og 

Gum som alle fikk noen minutter til å snakke om sine 

produkter. 

Prosjektleder i helsefremmende og forebyggende 

arbeid Tove Bendiksen, ga oss en kort oppdatering 

på arbeidet med strategiplanen. Hva er gjort, 

hvordan går dette arbeidet ute på klinikkene? Hva 

blir nytt og hva kommer i henhold til de nye 

retningslinjene – TannBarn, som strategiplanen er 

bygget på.  

Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander var også 

innom og hadde sin time sammen med oss.  

 

Takk for to fine dager sammen. Det er utrolig fint å 

kunne møtes alle sammen en gang i året.  Vi hadde 

felles middag for medlemmene våre på Tangs 

restaurant, der Troms tannpleierforening spanderte 

maten på sine medlemmer. Av ca 40 tannpleiere i 

Troms fylkeskommune var 29 påmeldte til fagdagene 

og av disse var vi ca. 20 samlet til middag sammen 

på Tangs.  4 stykk kom fra private tannklinikker. 

I 2019 vil det ikke bli avholdt fagdager av Troms 

tannpleierforening, da vi skal være vert og arrangere 

fagkonferansen for Norsk tannpleierforening. Håper 

vi ser mange av Troms fylkeskommune sine 

tannpleiere på Clarion Hotel The Edge 28. - 29. mai 

2019. 

Hilsen Styret Norsk  

Tannpleierforening avd. Troms ved styremedlem 

Tove Bendiksen 

Bilde: En av foredragsholderne 

under fagdagene professor i 

medisinsk mikrobiologi ved UiT, 

Ørjan Olsvik. 
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Storfeiring på Tromsdalen 

tannklinkk 
 

I slutten av mai var det storfeiring på Tromsdalen 

tannklinikk. Klinikken hedret to av sine medarbeidere 

som gikk av med pensjon. Tannhelsesekretær Gørill 

Stellander har jobbet i 21 år og Tannpleier Tove 

Grunnvåg har jobbet i 36 år for Troms 

Fylkeskommune.  

 

 
Bilde av hele Tromsdalen Tannklinikk i godværet: Galatea 

Vercruysse, Luise Gangsø, Tove Grunnvåg, Niclas Eriksson, Gøril 

Stellander, Ingvild Nygjerd, Camilla Kristiansen, Mia Hanssen og 

Lisbeth Johannessen.  

 

Begge ble behørig feiret med god mat og gaver, og 

begge fikk fine ord fra sine medarbeidere. Tove ble i 

tillegg tildelt KS’ hedersmerke for lang tjeneste i 

etaten. 

Overtannlege Marit Eidissen  

Tromsø tannhelsedistrikt  

 

 

Vi ønsker lykke til videre!  
 

Tannlege, spesialist i klinisk odontologi Ali Haghighi 

Zadeh forlater nå Målselv tannklinikk etter å ha 

jobbet i 14 år i Målselv kommune. Ali flytter med 

familien til Heidelberg i Tyskland. 

 

Ali startet i 2004 på Andselv hovedtannklnikk og 

fortsatte ved Målselv tannklinikk fra 2008. 

I mellomtiden har Ali videreutdannet seg til spesialist 

i klinisk odontologi ved UiT. 

Ali ble markert på behørig vis av gode kollegaer med 

sang – taler – presang – samt god mat og kaker. 

Ali har vært «Hanen i flokken» ved Målselv 

tannklinikk gjennom mange år. Han har vært på flere 

turer med «sine damer» og han har vært en meget 

verdsatt god venn og kollega som vil bli savnet. Vi 

ønsker Ali og familien lykke til videre i Tyskland. 

 
 
Bilde tatt av  tannlegestudent Sondre H. Lange. Bakerste rekke fra 

venstre: 

Elisabeth Øvremo, Sylvi B. Eriksen, Yvonne Andreassen, Liv- Eli 

Granheim, Susanne Elting, Unn- Tove Edvardsen, Heidi Leirvik, 

Elisabeth Lund og Hilde Halvorsen. 

Fremste rekke fra venstre: 

Elisabeth D. Holmsæter med hunden «Indi», Tove Granberg , 

hovedpersonen selv – Ali H. Zadeh, Gry L. Kroken og Renate T. 

Nitter. 

Overtannlege Susanne Elting 

Midt-Troms tannhelsedistrikt 

 

Det er både "stort og smått" som 

repareres i DOT   
 

 

Bilde: Tannhelsesekretær Yvonne Andreassen og tannpleier Heidi 

Leirvik ved Målselv tannklinikk 

 

Det er både "stort og smått" som repareres i DOT.  

Supert med flinke medarbeidere som ikke lar seg 

stoppe av "nye/ utfordrende oppgaver". 

Her er tannhelsesekretær Yvonne Andreassen og 

tannpleier Heidi Leirvik ved Målselv tannklinikk i gang 

med å få rullestolen "på hjul igjen"!  

 

Overtannlege Susanne Elting 

Midt-Troms tannhelsedistrikt  
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Distriktsmøte i Troms 

tannhelsedistrikt 
 

I september hadde vi distriktsmøte i Tromsø 

tannhelsedistrikt. Vi jobbet med forskjellige oppgaver 

og alle fikk svare på disse to spørsmålene.  

 

Ting jeg setter pris på med min jobb: Alle ansatte i 

Tromsø Tannhelsedistrikt fikk legge inn tre svar på 

spørsmålet om hva de setter mest pris på med 

jobben sin. Ordene som er størst har fått flest 

stemmer. Vi synes det er veldig hyggelig lesing å se 

at våre ansatte trives godt med kollegaene sine, og 

at de synes de har fine utfordringer og variasjon i 

jobben!  

 
Bilde: Ordsky – Ting jeg setter pris på med min jobb. 

 

Min drømmekollega: Alle fikk beskrive sin 

drømmekollega med tre ord, og vi ser at hjelpsomme 

og ærlige arbeidstakere med godt humør er svært 

populære! Vi kunne ikke vært mer enig, og 

oppfordringen får være:  

 

 
Bilde: Ordsky – Min drømmekollega. 

 

Her er det bare å brette opp armene og gå inn for å 

være en drømmekollega! 

 

Overtannlege Marit Eidissen 

Tromsø tannhelsedistrikt 

 
20. – 24. september 2018 hadde vi OL i Tromsø for 

tannlegestudenter. Tromsø overtok OL fakkelen fra 

Helsinki, Finland, som avholdt lekene i 2017.  

Tannlegestudenter fra Universitetet i Tromsø, Oslo 

(UiO) og Bergen (UiB), representerte Norge. I tillegg 

var det OL deltakere fra Reykjavik, Malmø, Umeå, 

Stockholm, Gøteborg, Helsinki og Oulu.  

 
Bilde: Åpningsparade i Tromsø sentrum og fra Valhall stadion 

under lekene.  

 

Torsdagen gikk deltakerne gjennom gatene i Tromsø 

med korpset Ompaniet i front. Det var kreative 

«skoleuniformer» i åpnings paraden som endte opp 

på Strandtorget for åpningstale av 

fylkestannhelsesjefen Peter Marstrander 

 - «Let the Games begin!»  

 

 
Bilde: Åpningstale av fylkestannhelsesjefen Peter Marstrander 

 - «Let the Games begin!». 

 

Fredagen var det skattejakt i sentrum til stor fryd. 

Arrangementet gikk veldig bra til tross for dårlig vær. 

De var heldige å fikk noen timer med sol og 

oppholdsvær under selve lekene som ble avholdt på 

Valhall stadion på lørdagen. Deltakerne var i godt 

humør og det var god stemning hele helgen. 

Lørdags kveld var det OL gala på The Edge Hotel. 

Arrangements komiteen ved leder Anneli Lirhus 

Evertsen og Martine Lilleeng Aune, ODO-14, siste 

års tannlegestudent, har gjort en strålende innsats 

for å vise fram Tromsø og knytte bånd mellom 

framtidige odontologiske samarbeids partnere. 

Spennende å se hvem som tar fakkelen videre til de 

19. Odontologiske leker.  

Redaktøren 

18. Odontologiske leker  

– OL i Tromsø 2018 
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Bildet: Ansatte på Åsgård Tannklinikk fra venstre Marilyn Anne 

Putney, Solfryd Johansen og Aili Sara 

 

6. juni ble det arrangert avslutningsfest på Åsgård 

Tannklinikk for Tannhelsesekretær Solfryd 

Johansen. Solfryd hadde da jobbet i Troms 

Fylkeskommune i 25 år. Det hele ble feiret med 

gaver og islandskake, og det ble understreket at 

klinikken nok kom til å Savne Solfryd sitt nærvær noe 

fryktelig! 

Overtannlege Marit Eidissen 

Tromsø tannhelsedistrikt  

 

 
 

I anledning vårens siste klinikkmøte, 14. juni hadde 

vi på TkNN feiring av jubilanter, Thomas Carlenhult, 

klinikksjef på TkNN ble 50 år 1. juli og Ellen Helene 

Adolfsen, tannhelsesekretær, har jobbet 25 år i 

Troms Fylkeskommune. I tillegg hadde vi avtakking 

av Bodil Milly Kaarby, tannhelseassisten på avdeling 

for oral kirurgi, som har gått av med pensjon.  

 
Bilde: Grilling i sørveggen på TkNN.  

 

For å feire sommeren valgte vi å utvide klinikkmøtet 

og startet med felles grilling ute i sørveggen, før vi 

gikk inn og hadde selskap for jubilanter med kaffe og 

kake. 

                    Leder Elisabeth Camling TkNN 

 
 

Takk til Hugo Øien for alt du har gjort for oss alle på 

TANN-bygget gjennom årene! 

Hugo Øien, driftsleder, sluttet sitt arbeid på TANN-

bygget i august 2018 for å bli pensjonist på heltid. 

Onsdag 22 august var det mange som ville takke 

Hugo for den innsats han har gjort gjennom årene for 

alle medarbeidere og studenter på TANN-bygget. 

Hugo ble feiret med taler, gaver, blomster, kaffe og 

kake i Kantina på TANN-bygget. 

Vi er mange som vil savne Hugo men ønsker 

samtidig ham lykke til i sitt nye liv som pensjonist. 

 

Leder Elisabeth Camling TkNN 
 

Nordøya på klinikktur til Gdansk 

13.-17. september 2018 
 

 
Bilde tatt av Lise Bjørnåvold Jakobsen. Fra høyre: Ann Iren 

Wessberg Solli, Mona Førde, Karianne Johansen, Kaja Marlen 

Pedersen, Åse Isaksen, Lisbeth Zachariassen, Cecilie Karlsen 

Johnsen, Gerd-Eli Vassbotn, Renate Berg Hansen, Gro Hauglid, 

Marianne Olsen og Elin Johanne Nordtømme. 

 
Vi på Nordøya tannklinikk har nylig kommet tilbake 

fra en flott tur til Gdansk. Planlegging og 

organisering for å få til denne turen har, naturlig nok, 

tatt sin tid. Troms Fylkeskommune stilte sporty opp 

Lykke til 

Solfryd! 

Vårens siste 

klinikkmøte på 

TkNN 

 

Driftsleder 

ved TANN-

bygget går 

av med 

pensjon 
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med 3 velferdsdager til oss. Vi startet tidlig 

torsdagsmorgen og kom hjem mandagskveld.  

 

Førstepremien i konkurransen i bedriftskategorien 

«Pepperkakeby-utstillingen i Tromsø 2016» bidro 

med en liten fortjeneste, men i all hovedsak 

finansierte vi turen fra egen lomme.  

Å reise som gruppe på 13 personer kunne fort blitt 

både kaotisk og dramatisk. Heldigvis har vi i vår 

varierte gjeng både fødte reiseledere og folk med 

god stedsans – og ikke minst hele 13 stykk 

omgjengelige og hyggelige mennesker.  

 

I løpet av oppholdet hadde vi blant annet felles 

festmiddag for å feire vår kollega Gerd-Eli som nylig 

fylte 60 år. Vi hadde felles diskusjon om miljø og 

områder med forbedringspotensial på klinikken. Og 

både moret og lærte mye nytt om våre kollegaer via 

lek. I tillegg ble det tid til oppdagelsesturer, 

sightseeing, shopping, spabehandling og trening.  

 

I en hektisk klinikkhverdag er det tidvis slik at man 

ikke rekker stort annet enn å hilse god morgen og 

takk for i dag, så dette var en ypperlig måte å bli 

bedre kjent med sine kollegaer på, og i en helt annen 

setting enn man vanligvis ses.  

Takk for turen jenter! 

 

Innsendt av tannpleier Cecilie Karlsen Johnsen, 

Nordøya tannklinikk  

 

Endringer i nasjonale 

retningslinjer 

 

Den nye nasjonale retningslinjen for 

tannhelsetjenester til barn og ungdom har vært 

annonsert lenge og har nå endelig kommet. Det 

medfører at veilederen «Tenner for livet - 

helsefremmende og forebyggende arbeid» ikke er 

gjeldende etter 27. september 2018. 

 

Vi arbeider som kjent med helsefremmende og 

forebyggende strategier i Den offentlige 

tannhelsetjenesten i Troms fylke. Noen gir uttrykk for 

at tannhelseutfordringene er små hos barn og 

ungdom og at ressursene burde bli brukt andre 

steder, men etter min mening er denne gruppen 

særdeles viktig - for hvis grunnlaget for god tannhelse 

er lagt vil det ha virkning hele livet, også når barna 

selv blir gamle. Helsefremmende og forebyggende 

arbeid på barn og ungdom er altså den beste 

investeringen vi kan gjøre. 

 

Anbefalingene i den nye nasjonale retningslinjen vil bli 

integrert i våre helsefremmende og forebyggende 

strategier. Der det er behov for det, vil vi presisere og 

detaljere hvilke konkrete tiltak de nye retningslinjene 

vil medføre i Troms fylke. Videre vil vi arbeide med 

hvordan vi skal implementere retningslinjene slik at vi 

er sikre på at alle ansatte i tannhelsetjenesten i Troms 

følger retningslinjene. 

 

Hovedbudskapene i retningslinjene er: 

• God tannhelse som barn er en forutsetning for 

god tannhelse som voksen – start tidlig. 

• Med informasjon og opplæring i tannpuss 

med fluortannkrem 2 ganger daglig. 

• Karies er fortsatt en utbredt sykdom, men kan 

forebygges med virksomme tiltak. 

• Høy prioritering av barn og unge med 

tannhelseproblemer eller forhøyet 

kariesrisiko. 

o Motiverende intervju er en effektiv 

metode for å endre uheldige 

tannhelsevaner. 

o Systematisk bruk av fissurforsegling 

og fluorlakk hos barn med forhøyet 

kariesrisiko har dokumentert effekt og 

er kostnadseffektivt. 

o Initialkaries trenger behandling for å 

unngå tannfyllinger som må 

vedlikeholdes resten av livet. Det er 

dokumentert at «ikke-operativ» 

behandling kan stanse eller reversere 

karies i tidlig fase. 

o Samarbeid og samhandling mellom 

Den offentlige tannhelsetjenesten og 

aktuelle helsetjenester og andre 

instanser er vesentlig for å identifisere 

og hjelpe barn som trenger det mest. 

• Melding til barnevernet når det er grunn til å 

tro at et barn er utsatt for mishandling, 

overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. 

• Tannhelsetjenesten skal ha en 

kunnskapsbasert praksis. 

 

Den neste delen av retningslinjene er planlagt 

publisert høsten 2019, og vil inneholde kapitler om: 

• Barn og unge med helseutfordringer og/eller 

habiliteringsbehov 

• Vegring og angst for tannbehandling 

• Operativ kariesbehandling 

• Behandling av dentale traumer, erosjoner og 

utviklingsforstyrrelser 

• Spesialkompetanse, samhandling og 

pasientforløp 

 



 

Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb. 6600, Strandveien 13, 9296  Tromsø. 

E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no 

Ansvarlig redaktør: Sissel Lyngsmark Båtnes 

 

Den nye nasjonale retningslinjen kan dere les på 

denne linken: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetje

nester-til-barn-og-unge-020-ar 

 

God lesning! 

 

Hilsen fylkestannhelsesjef Peter Marstrander  

 

Miljødag for Storsteinnes 

tannklinikk 29. august 2018 
 

Onsdag 29. august 2018 hadde vi på Storsteinnes 

tannklinikk miljødag for å bli bedre kjent og bygge 

sosiale relasjoner for å fremme et godt arbeidsmiljø. 

Vi har to nytilsatte, Kristin Solvang, tannpleier, og 

Renate Soleng, tannhelseassistent. En slik dag vil 

bidra til å skape en god relasjon og integrering av de 

nytilsatte.  

Temaet for dagen var psykososialt arbeidsmiljø og 

den gode samtale. Vi ønsket å bruke dagen utenfor 

klinikken og tok derfor turen til Fiskelausvannene i 

Balsfjorden.  

 

 

På bildet ses – fra venstre: 

Lene Y. Abrahamsen, Renate Soleng, Eva Markussen, Line 

Aarøen, Kristin Solvang og Synnøve Johansen 

Alle tok med det de ønsket å grille på bålet, samt 

fiskeutstyr eller utstyr for å plukke litt bær. Det var sol 

og fin temperatur, men dog noe kraftig vind møtte 

oss ved Ytre Fiskelausvann. Rundt bålet pratet og 

diskuterte vi hva som er viktig for den enkelte og 

sammen for å skape et godt psykososialt 

arbeidsmiljø. Viktige poenger var trygghet på 

arbeidsplassen, å kunne omgås utenfor 

arbeidsplassen for å bli bedre kjent på et personlig 

nivå, åpenhet, tillit og god dialog. Alle elementer 

viktige for å øke trivselen på og utenfor jobb. 

Samtaler om tidligere arbeidserfaringer ble basis for 

videre diskusjon om hvordan alle vi på Storsteinnes 

tannklinikk kan bidra til å ha et godt psykososialt 

arbeidsmiljø. Fint sosialt samvær, med grillpølser, 

bålkaffe og mange gode samtaler gjorde at vi fikk en 

kjempefin miljødag, som vil bidra til å øke 

bevisstheten rundt hva vi alle kan gjøre for å delta i 

og bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

 

Klinikksjef Line Aarøen 

Storsteinnes tannklinikk  

 

Bronto på nye høyder 
 

Bronto er en viktig ansatt hos oss i tannhelseetaten. 

Han gjør en kjempe jobb med forebyggende og 

helsefremmende arbeid.  

 

   

Bilde: Bronto var også tilstede på fagdagene i september til Troms 

tannpleierforening. Han liker å holde seg oppdatert på hva som 

skjer på den faglige fronten. 

 

Han er veldig god på å kommunisere med barn og 

formidle tannhelsebudskap. Han er også veldig god 

på å pusse tennene.  

Bronto får små barn til å føle seg trygg i møte med 

oss i tannhelsetjenesten og gir en god innfallsvinkel 

for å hjelpe oss med våre yngste pasienter. Trenger 

du hjelp av Bronto er det bare å spørre han.   

 

Redaktøren 

 


