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Bronto på besøk i utkantstrøk 
 
I sist Munnharpa oppfordret redaktøren oss til å 
spørre om hjelp av Bronto til våre yngste pasienter.  
Vi på Sonjatun tannklinikk gjorde det, og han kom 
som et olja lyn. Han fikk opptre på Halti Kulturhus, på 
selveste storscenen der, med bortimot 170 barn som 
deltakere. I løpet av litt over to uker etter forespørsel,  
kom Bronto med Heidi Leirvik og Renate T. Nitter fra 
Målselv.  
 
De har et gjennomført show som fenger alle i de 
minste årsklassene. Vi har fått mange  
tilbakemeldinger i ettertid fra både barn og voksne 
om at de hadde det så morsomt.  
Avisa Framtid i Nord var invitert, og de laget en flott 
reportasje i avisa.  
 
Vi valgte å invitere alle barnehagene i Nordreisa 
kommune til et eget show, og alle 1.klassingene til 

show nummer 2. Ca 120 barnehagebarn og ca. 50 
1.klassinger dukket opp.  
 
Bronto sang, danset og var rampete under 
forestillingen. 1. klassingene fikk pusse tennene til 
Bronto (lurer på om ikke de begynner å bli tynnslitte 
etter hvert), noe de syntes var bra.  
 
Barna fikk se at Bronto ble glad når 
han ble tilbudt salat, gulrøtter og 
eple, mens han ble fornærmet av å 
bli tilbudt brus og sjokolade på en 
mandag. Selvfølgelig fikk vi høre 
kommentarer fra salen underveis, 
bl.a. at «ho mamma drikk Cola hver 
dag», og lignende.  
 
Etter showet som varte i ca. 45 minutter, fikk alle 
barn utdelt en tannbørste, en liten tannkremtube og 
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et fargehefte med Bronto. Barna fikk også lov til å 
klemme Bronto, gi han en high five eller vinke til han.  
Bronto syntes også at det var veldig morsomt, tror 
han rett og slett fikk litt stjernenykker i sminken før 
han skulle ut på scenen. 
 

 
- Hilsen Sonjatun tannklinikk 

 
 
 

 
Gerd-Eli Vassbotn 60 år! 
 
Denne flotte jubilanten fylte 60 år 9. september.  
Vi feiret med kaker, snitter, gaver og blomster. 
Besøk fra overtannlegens kontor fikk vi også. Gerd-
Eli har arbeidet på Nordøya tannklinikk siden 2009.  

 
Hun er blant annet arbeidsom, hjelpsom og 
kvalitetsbevisst, og vi håper å kunne ha henne her 
på klinikken i fortsatt mange år.  
 

- Hilsen Nordøya tannklinikk  
 
 

 

 

 

 

 

Gode tilbakemeldinger! 
 
Det kan være så mye forskjellig man som behandler 
kan oppleve i sin arbeidshverdag – og spesielt 
hyggelig er det når det kommer gode 
tilbakemeldinger. 
 
Vi fikk denne tilbakemeldingen på mail fra en 
pasient: 
 
«Jeg var hos dere for ca. 14 dager siden og med min 
store tannlegeskrekk må jeg bare si at jeg ble godt 
tatt vare på av deres gode tannlegestudent. Husker 
dessverre ikke navnet men studenten gjorde denne 
tannlegetimen så mye lettere for meg. Så gullstjerne 

til studenten 😀» 

 
Helt topp! 
 

-Hilsen Målselv tannklinikk 

 
 
Nye venteromsmøbler  
 
Før og etter – på Sjøvegan tannklinikk – som har 
ventet på nye møbler i mange år! 
 
Det er utrolig hva nye venteroms møbler har å si for 
synsinntrykket og stemningen. 
 

 

 
 

- Hilsen Susanne Elting, Overtannlege Midt-
Troms 
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Et lite julemirakel i Bardu? 
 
Her i Bardu dukket det opp et 
interessant kasus som i 
disse dager nesten kan få en 
til å tro på julenissen!  
 
 
 
2005- Gutt 4år kommer på 
klinikken etter traume i 
barnehagen. 81 ble slått ut 
og det ble tatt et apikalbilde 
hvor det ses en atypisk form 
på tannanlegg 31. 
 
 
  
2007- Nytt apikalbilde. Tann 
31 har eruptert men har 
ingen rotutvikling. På grunn 
av anatomien og  
usikker/dårlig prognose blir 
tannen trekt.  
 
 
 
2009- Pasienten er hos 
kjeveortoped som registrerer 
at det er agenesi av incisiv i 
underkjeven.  
 
 
 
2010- Pasienten kommer på 
undersøkelse og det 
oppdages klinisk en rotrest i 
regio 31.  
Det blir tatt et apikalbilde og 
der er jammen meg en fullt 
utviklet rot!  
 
Denne ble fjernet.  
 
 

      

 
- Hilsen Bardu tannklinikk v/ Ingeborg Rist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Energidrikk 
 
Omsetningen av energidrikker i Norge nådde nye, 
svimlende høyder i sommer med nær 3 millioner liter 
solgt i juni måned, en økning på over 60% siden juni 
2015. Dette viser en dramatisk økning. Energidrikk 
konsumeres i store mengder og produktene er blitt 
mer utbredt.  
 
Forbrukerrådet har gjennomført en ny undersøkelse 
om bruk av energidrikker blant barn og unge i Norge. 
I undersøkelsen svarer halvparten av barn og unge 
i alderen 10-18 år at de drikker energidrikk. Både 
gutter og jenter drikker energidrikk, men guttene 
drikker mer enn jentene. Fra 2015 til 2018 har 
andelen barn og unge som drikker energidrikk økt 
betraktelig, og mest blant de under 16 år, 
sammenlignet med undersøkelsen fra 2015. Dette 
viser at barn og unge i enda større grad har etablert 
seg som brukere av energidrikk. 
 
Hovedfunn fra undersøkelsen 2018: 
 
10-12 åringer: økning fra 8% til 19% 
13-15 åringer: økning fra 32% til 53% 
16-18 åringer: økning fra 62% til 70% 
 
- I undersøkelsen svarer 1 av 6 gutter at de 

drikker energidrikk 3 dager i uka eller oftere 

 

- 28% blant 13-15 åringer oppgir å drikke 

energidrikk ukentlig og i større grad enn de 

andre aldersgruppene, hhv 7% hos de på 10-

12 år og 21% hos de på 16-18 år 

 

- Over halvparten sier at de drikker ½ liter 

energidrikk når de drikker energidrikk, men 

de mellom 13-18 år drikker oftere ½ liter enn de 

mellom 10-12 år 

 

- Blant 10-15 åringer oppgir fire av ti at de 

drikker energidrikk fordi vennene deres gjør 

det, men for de mellom 16-18 år er ikke dette 

like viktig. Venner har stor påvirkningskraft 

på barn og unges energidrikkforbruk, men 

også foreldrene ser ut til å spille en viktig rolle. 

Seks av ti av de som drikker energidrikk får lov 

av foreldrene sine 

 

- Blant 10-12 åringer svarer hele 16% at de 

drikker energidrikk pga reklame, mens kun 8% 

blant 13-15 åringer og 1% blant 16-18 åringer 

oppgir reklame som årsak til at de drikker 

energidrikk 

 

 

2005- Apikalbilde tatt etter 
traume. Her ses det noe 
rart på tannanlegg 31. 

2007- Tann 31 har eruptert, 
men her ses ingen normal 
rotutvikling. 

2010- Wow! Hvor kom 
denne roten fra?? 
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- I alle aldersgrupper er det vanligst å drikke 

energidrikk hjemme hos seg selv, hos andre 

eller ute med venner. Hele 70% blant 16-18 

åringer sier at de drikker energidrikk på 

skolen  

 

- Barn og unge i alle aldersgruppene har 

drukket energidrikk for å holde seg våken i 

forbindelse med skolearbeid og andelen øker 

med alderen 

 

- De fleste barn og unge tror ikke energidrikker er 

sunt.  Fire av ti som drikker energidrikk tror 

imidlertid det er trygt å drikke energidrikk, 

mot en av ti av de som ikke drikker. Gutter tror i 

større grad enn jenter at det er trygt å drikke 

energidrikk 

 

- De som drikker energidrikk, drikker også 

mer cola, spiser mer sjokolade og drikker 

også mer koffeinholdige drikker enn de som 

ikke drikker energidrikk 

 

- 42% i alderen 15-18 år av de som drikker 

energidrikk, har prøvd å blande energidrikk 

med alcohol 

 

- Nær halvparten av barn og unge har opplevd 

bivirkninger etter å ha drukket energidrikk. 

Minst 1 av 10 har opplevd hodepine, 

hyperaktivitet, hjertebank og skjelving, og 

flere har opplevd søvnforstyrrelser (17%). Mer 

enn hver femte (22%) har opplevd høy energi 

og et påfølgende plutselig energifall, etter å 

ha drukket energidrikk 

 
https://www.forbrukerradet.no/energidrikk/ 
 
Barn og unge er en sårbar forbrukergruppe med fri 
tilgang til energidrikker slik markedet er regulert i 
dag. Det er urovekkende at slike høy koffeinholdige 
drikker er blitt en del av kostholdet til enda flere barn 
og unge.  
 
Det er viktig å understreke at energidrikker er mer 
enn bare koffein. De regnes som svært 
sammensatte produkter pga av deres innehold av 
andre stimulerende stoffer og er også tilsatt store 
mengder sukker. Studier har vist at disse drikkene 
potensielt er mer helseskadelige enn for eksempel 
kaffe og kan skyldes interaksjoner mellom ulike 
stoffer.  
 
Størst helserisiko er pr i dag knyttet til høyt akutt 
inntak og derav koffeinforgiftning som man vet kan 
føre til alvorlige tilstander som hjertesvikt, 
hjerterytmeforstyrrelser og nyresvikt. Både i Norge 
og Sverige har ungdom vært innlagt med alvorlige  
 

helseproblemer som følge av store mengder 
energidrikk konsumert på kort tid.  
Negative effekter kan også forekomme ved lavere 
inntak og det er rapportert om både søvnvansker, 
konsentrasjonsproblemer og abstinenssymptomer 
hos barn og unge. 
 
Når forbruk av energidrikker kan føre til helserisiko, 
er det et samfunnsansvar å reagere og sørge for 
tiltak som best beskytter barn og unge. Kunnskaps- 
og holdningsskapende arbeid er viktig, men det er til 
syvende og sist myndighetenes ansvar å iverksette 
nødvendige tiltak som best beskytter barn og unge 
mot skadevirkninger fra slike produkter.  
 
 
Folkehelseminister Åse Michaelsen deler denne 
bekymringen. Helse- og omsorgsdepartementet ba i 
vår Mattilsynet om å utrede og anbefale konkrete 
tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader 
som følge av høyt konsum av energidrikker og 
vurdering av eventuelle synergieffekter av andre 
stoffer som inngår i slike drikker 
 
https://vkm.no/download/18.41ae795c1661db9d7564
88df/1538381279973/Bestilling%20energidrikker.pdf 
 
I Sverige og England jobbes det med liknende 
utredning av tiltak. EU-landene Litauen og Latvia 
innførte for noen år siden forbud mot salg av 
energidrikker til barn under 18 år. 
 
Anbefaler dere å lese kronikken i tidsskriftet til 
Den norske legeforening: 
 
https://tidsskriftet.no/2018/09/kronikk/barn-og-unge-
ma-beskyttes-mot-energidrikker 
 
Forbrukerrådet er klar i sin tale og mener at 
energidrikker er risikoprodukter som må forbys til 
barn og unge under 18 år. 
 

- Anette Kristin Johannessen, tannpleier 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:munnharpa@tromsfylke.no
https://www.forbrukerradet.no/energidrikk/
https://vkm.no/download/18.41ae795c1661db9d756488df/1538381279973/Bestilling%20energidrikker.pdf
https://vkm.no/download/18.41ae795c1661db9d756488df/1538381279973/Bestilling%20energidrikker.pdf
https://tidsskriftet.no/2018/09/kronikk/barn-og-unge-ma-beskyttes-mot-energidrikker
https://tidsskriftet.no/2018/09/kronikk/barn-og-unge-ma-beskyttes-mot-energidrikker
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl-6PhpoPfAhVDCCwKHbo4BygQjRx6BAgBEAU&url=http://moffelitens.blogspot.com/2014/11/&psig=AOvVaw1MZ554yy7hW8lG0cYM5vhE&ust=1543914192793387


 

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

E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no  

Ansvarlig redaktør: Silje Andreassen  

 

Distriktsmøte i Nord Troms 
tannhelsedistrikt  
 
Årets distriktsmøte ble arrangert på Sørkjos hotell i 
Nordreisa, 26.-27. september. 
 
Tema første dag var pedodonti og Josefine Halbig 
fra TkNN var kursholder. Den andre dagen var det 
HMS som var i fokus og HMS-sjef Kristin Ytreberg 
var foredragsholder. Siste del av dagen handlet om 
vold og trusler på arbeidsplassen og der fikk vi også 
et foredrag av psykiater Gunn Ewa Bratland.  
 

Litt underholdning.  
 
På ettermiddagen besøkte vi Nord Troms museum 
på Halti og vi fikk en omvisning i utstillingen «Møter» 
som handler om 3 stammers møte i Nord-Troms. 
Kvelden ble avsluttet med aktiviteter og middag i 
lavvoen ved Kronebutikken i Sørkjosen.  
 
Det ble to lærerike dager med mye moro.  
  

- Øystein Fredriksen, Overtannlege Nord-Troms 
 
 
 

Minikurs 
 
Mandag 22 oktober hadde Målselv tannklinikk besøk 
av kjeveortoped Pål Skaare. Pål Skaare jobber i dag 
på kjeveortoped klinikk på Finnsnes – ca. 1 uke hver 
måned. 
 
Pål holdt et «minikurs» om indikasjoner for 
kjeveortoped behandling samt 
behandlingsalternativer, henvisningsrutiner og 
relevante tidspunkter for henvisning. 
 
Det var veldig flott å få 
besøk av Pål - som 
tidligere har jobbet mange 
år i distriktet og som vi 
kjenner godt fra før. 
 
 
 
 

 
-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms 

 

Vellykket operasjon 
 
Ansatte i DOT skal kunne «beherske» mange 
forskjellige områder.  
 
Det ble en akutt operasjon 
mandag 5 november ved 
Finnsnes tannklinikk. Med 
sakkyndig veiledning over 
telefon fra Tromsø så var 
operasjonen vellykket.  
 
Pasient overlevde og fungerer nå som vanlig kanskje 
bedre enn før  
 

- Finnsnes tannklinikk 
 

 

Teambuilding på Kanebogen 
tannklinikk  
 
Onsdag 24. oktober var det duket for teambuilding 
på Kanebogen tannklinikk.  
 
I høst valgte vi basketballbanen som arena. Lagene 
ble delt opp på forhånd og lagstrategi lagt. Etter 
dette var gjort ble basketdagen det store 
samtaleemne i flere uker, og spenningen var stor.  
 

 
Fra venstre: Thomas, Zaher, Beate, «Camilla», Sodo, Ingrid, Lill-
Eve, «Borghild» 
 

Lag 1 satset på konkurranseinstinkt, lag 2 på 
inspirasjon fra youtube-videoer.  
 
Endelig var dagen her og etter litt oppvarming var 
kampene i gang. Selv om tempoet var høyt og 
engasjementet stort, fant vi dessverre ingen ny 
Michael Jordan blant oss. Tross godt humør foregikk 
ikke kampene smertefritt, men flere fingerskader og 
et par slag i ansiktet vil ikke stoppe oss fra å gjenta 
suksessen senere!  
 

- Kanebogen tanklinikk 
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Avslutning for Torill Dahle ved 
kroken tannklinikk 
 
Torill Dahle er en godt kjent tannpleier som har 
jobbet over flere generasjoner ved kroken 
tannklinikk, som nå takker for seg og går ut i vel 
fortjent pensjonisttilværelse.  
 

 
 
Vi hadde en avslutningsdag for Torill Dahle og pyntet 
til fest med ballonger på Kroken tannklinikk hvor 
også Overtannlege Marit Eidissen og Elin Nilsen 
deltok. Her ble det overrukket gaver og gode taler, 
samt kaker med 
litt humor og latter. 
Torill fortalte litt 
om sin tid som 
tannpleier med 
mange gode 
minner som hun 
vil ta med seg. 
Hun har satt sine 
spor her på 
klinikken og vil bli 
savnet med sitt 
gode humør, 
sosiale vesen og stabil ansatt.  
 
 
Lykke til med din nye pensjonisttilværelse, og du er 
alltid velkommen hit for en prat og litt god latter.  
 

- Hilsen Kroken Tannklinikk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Førstehjelpskurs 
 
Vi har hatt distriktskurs i Midt- Troms 
tannhelsedistrikt.  
 
Temaet var førstehjelpskurs i 
regi av «Førstehjelpsguiden». 
De tre instruktører holdt et flott 
og inspirerende kurs i 
kulturhuset i Sørreisa. Det ble 
tid og rom for mange praktiske 
øvelser og en nydelig lunch på 
Sørreisa hotell. 
 
Det var også hyggelig at flere av våre kollegaer fra 
privat praksis deltok på kurset. 
 
Huskeliste for undersøkelse: 
BLÅST 
B: bevissthet 
L: luftveier 
Å: åndedrett 
S: sirkulasjon 
T: temperatur 
 

 
 
Og husk - KISS - keep it simpel, stupid!  
 
Hjertestarterregister: www.113.no 
Her kan man se hvor hjertestartere er lokalisert i 
nærområdet til klinikken. 
 
 
Vel blåst og takk til kurskomiteen v. Sørreisa 
tannklinikk! 
 

-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms 
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Tannlege Marte Nilssen 30 år fikk 
julenisse 
 
Marte Nilssen fylte 30 år den 5. desember. På 
klinikken sto en stor overraskelse og ventet på 
henne på kontoret.  
 
Noen på Harstad Hovedtannklinikk hadde kjøpt 
bursdagsgave som var en stor 240 cm nisse slik det 
var kjent at Marte ønsket seg. 
 

 
 
Dagen ble markert med et gavekort fra de ansatte på 
hovedtannklinikken og nydelig kake som Marte selv 
hadde stått for. 
Vi gratulerer så mye med dagen. 
 
På bildet vises tannlegen og gaven som møtte 
henne inne på kontoret. 
 

- Joakim Østensen, Overtannlege Harstad 
tannhelsedistrikt  

 
 
 

Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
Klokken tikker ned mot 2019, det siste året for Den 
offentlige tannhelsetjenesten i Troms. Det er kanskje 
ikke alle som er 100 % sikker ennå, men det er 
vanskelig å se noen annen utgang på 
regionreformen i vår del av Norge, enn at Troms og 
Finnmark fylkeskommune blir slått sammen.  
 
Til neste år blir det tannhelsedager i november for å 
feire hva vi har vært, og hva vi skal bli.  
Det skjer også et par andre sentrale ting i desember 
som kan ha en viss innflytelse på 
tannhelsetjenesten. 13. desember avleverer 
Blankholm-utvalget sin prioriteringsmelding om 
prioriteringer i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Det skal bli 
spennende å se på utvalgets konklusjoner og 
avveininger om investeringer i ungdommens 
tannhelse i forhold til eldres behov. Her er det visse 
uenigheter også innen fylkestannlegekollegiet. Selv 
mener jeg at investeringer i de unges tannhelse er 
det aller viktigste, og at god tannhelse ikke 
nødvendigvis kommer rekende på ei fjøl. Jeg regner 
også med at det bør bli økt vektlegging av tannhelse 
til psykisk syke. 
 
Endringer i pasientombudsordningen kommer opp 
som sak i Fylkestinget i desember som 
høringsuttalelse. Det er foreslått fra regjeringen at 
pasientombudet også skal ha tannhelse som 
saksområde, men at private helse- og 
tannhelsetjenester ikke skal behandles av ombudet. I 
forslaget til høringsuttalelse står det at Troms 
fylkeskommune støtter at ombudet også skal 
behandle tannhelsesaker. Når det gjelder private 
helse- og tannhelsetjenester er de i stor grad 
offentlig finansiert og sammenvevd med offentlige 
helse- og tannhelsetjenester. I forslaget til 
høringsuttalelse står det derfor at Troms 
fylkeskommune foreslår at pasientombudet også bør 
ha private tjenester som saksfelt. Dere kan lese om 
saken i politisk møtekalender. 
 
God jul, og riktig gode ønsker for det nye året til dere 
og til tannhelsetjenesten i Nord-Norge! 
 

- Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef 
 

 
 

 
 

 
 

Riktig god jul og godt nyttår ønskes alle gode kolleger i 

tannhelsetjenesten! 
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