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                                                                                                                                                                       Bilde: Påskeris fra Munnharpa 

 

Prosjekt helsefagarbeiderutdanning

Rita Johanne Hogefeld og Wenche Nylund, 

tannpleiere ved Finnsnes tannklinikk, har startet ett 

pilotprosjekt rettet mot Nordborg Videregående 

skole.     

Bakgrunnen for prosjektet er ett inntrykk av at 

munnhygiene, spesielt hos brukere med faste 

protetiske erstatninger, ikke er tilfredsstillende.  

Pleiepersonalet har ofte dårlig kjennskap til 

hjelpemidler, og mangler trening i renhold av 

naturlige tenner og fast protetikk.  De har også svært 

begrenset kunnskap om sammenheng mellom 

munnhelse og generell helse.  Forsøk på 

undervisning for dem har vist seg vanskelig å få 

gjennomført. Vi kontaktet overtannlegen, og fikk 

klarsignal til å gå i gang.  Prosjektet startet i 2016 og 

er planlagt avsluttet vår 2020.   

Målet er å få undervisning om munn og tannhelse 

inn i lokal læreplan.  Dette vil over tid – håper vi – 

føre til at munnhelse får økt fokus hos fremtidige 

helsefagarbeidere.  Vi har ett tett og godt samarbeid 

med faglærerne på utdanningen, som har vist stort 

engasjement for temaet. 

 

 



 

Munnharpa Nr. 1 2019 Tannhelse, Troms fylkeskommune 

Ansvarlig redaktør: Sissel Lyngsmark Båtnes 
 

 

Bilde: Til venstre tannpleier Wenche Nylund, tannpleier Rita 

Hogefeld og faglærer Gunhild Skavlan. 

 

Gjennomføring av prosjektet                                                                                                                          

Tannpleiere underviser noen timer årlig på VG1 

Helse og Oppvekst, med fokus på ivaretakelse av 

egen tannhelse.   

For VG2 Helsefagarbeiderutdanningen gjennomfører 

vi temadag hver høst, der hele dagen er satt av til 

tenner og munnhelse. Dagen består av en blanding 

av teori/forelesning, praktiske øvelser og 

gruppearbeid med framlegg for klassen. Teoretisk 

del består av forelesning om munnhelse, hygiene, 

protetiske erstatninger og patologi. Den praktiske 

delen består av munnstell på sengeliggende pasient, 

puss på hverandre etter innfarging, og 

demonstrasjon av renhold av protetikk.  

Tannpleierne er ansvarlig for det faglige innholdet og 

styrer hele dagen, men faglærerne er tilstede i 

klasserommet. 

 

Skolens bidrag til prosjektet, er å vektlegge 

munnhelse når elevene er ute i praksis.  De må ha 

med noe om tenner i praksisoppgaven som leveres 

etter endt praksisperiode.  Ved eksamener og 

tentamener ved skolen er spørsmål om tenner og 

munnhelse blitt en naturlig del av oppgavene som 

gis.  Lærerne ved skolen har også spredd 

informasjon til sine kolleger ved andre skoler om 

prosjektet, og vi håper at dette vil føre til økt fokus på 

munnhelse generelt i den videregående skolen. 

Arbeidet med prosjektet innebærer føring av 

prosjektbeskrivelse og referat fra evaluerings- 

statusmøter og planleggingsmøter, samt oppdatering 

til overtannlegen ang. framgang og tidsbruk.  

Referater og prosjektrapport sendes også rektor ved 

skolen. 

Det er under utarbeiding nasjonale retningslinjer for 

helsefagutdanninger på universitetsnivå.  Elevene 

ved Nordborg Videregående Skole vil ved høyere 

studier i helsefag ha en mer solid kunnskap om – og 

også prioritering av – munnhelse som en del av den 

generelle helsen. 

- Finnsnes tannklinikk ved tannpleier 

Rita Johanne Hogefeld og Wenche Nylund 

 

Godt om samarbeide! 

Til denne utgaven av Munnharpa har vi mottatt et lite 

pust av gamle tider. Tannhelsesekretær Elsa Helen 

Stien Flaate, ved Sørreisa tannklinikk, har sendt inn 

et lite innblikk fra da hun begynte å jobbe i 

tannhelsetjenesten for mange år siden. Munnharpa 

var da som nå, et blad med mye spennende i. På 

baksiden sto det alltid en tegning «Godt om 

samarbeid». I disse dager er samarbeid og jobbe i 

samme retning en viktig målsetning, så vi tar med 

bilde i påskenummer av årets Munnharpa. Takk for 

innspill!  

 

Bilde: Bilde fra et gammelt Munnharpa. 

                                                                                                                                                                       

Bilde: Elever på 
Nordborg 

Videregående 

skole tester ut 

teknikk på 

hverandre  
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        50 år 
 
Smaili Karima Drissi  16. januar  
Liv Marit Bergli   23. februar  
Merete Kraukle Wold  20. april  
Unn Eriksen   6. juni  
Vibeke Anita Johannessen 1. august  
Gunn Heidi Pedersen  28. september  
Berit Fagerli   20. november  
Ingvil Nyrud Nilsen  30. desember 

60 år 
 

Sidsel Annie Persen  16. april  
Felizitas Barbel Düpont  29. november 

 

70 år 
 

Sonja Hansen   10. juni  
Anne Bjørg Tveit  6. november 

Munnharpa gratulerer!  
 

 

Skriver historie for Tannhelse 

 

Bilde: Tidligere tannlege, klinikksjef, overtannlege og nå rådgiver 

Ivar Parmann skriver historie.  

 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms «opphører 

å eksistere» ved sammenslåingen med Finnmark 

fylkeskommune. Peter Marstrander har derfor bedt 

meg om å skrive noe om historien til Den offentlige 

tannhelsetjenesten i Troms.  

I 1982 ble det laget et hefte i anledning av 25 års-

jubileet for Folketannrøkta i Troms skrevet av Odd 

Birkeland og Finn Bye. Ved 50 års-jubileet ble det 

laget et nytt jubileumshefte med Peter og Kjersti 

Anfinnsen som redaktører. Peter har antydet at vi 

har mindre personfokus denne gangen. 

Jeg ble smigret over å bli spurt, men har også kjent 

på at det blir en krevende oppgave. Spesielt er jeg 

redd for at det kan bli skjevheter i oppmerksomhet 

mellom Tromsø og resten av fylket. Likeså at ikke 

alle yrkesgruppene får den oppmerksomhet de 

fortjener. Jeg tar derfor gjerne imot innspill. Spesielt 

er jeg interessert i innspill som beskriver faglig 

utvikling, organisatorisk utvikling og personlige 

erfaringer med dette. Alt fra 1957 til i dag er av 

interesse. Jeg vil gjerne ha respons så snart som 

mulig, helst før skoleferien. Info sendes til e-post: 

ivar.parmann@tromsfylke.no. 

Min bakgrunn er: Flyttet til Troms i 1974, først som 

vernepliktig tannlege i 1974, deretter ansatt i Den 

offentlige tannhelsetjenesten med arbeidssted 

Tromsø og Gibostad, til jeg ble alderspensjonist i 

2014. Blir spennende å jobbe med historien til vår 

tids offentlige tannhelsetjeneste – en epoke er snart 

over - En ny kommer.   

- Ivar Parmann 

Kake med smak av tann 

 
Bilde: Spesial lagd kake til avslutning ved Sonjatun tannklinikk. Av 

tannlegestudentene Synne og Robert. 

 

Vi på Sonjatun tannklinikk har 11.desember 2018 hatt 

avslutning for tannlegestudentene Synne Mikkelsen 

og Robert Johansen. Vi har også hatt en markering 
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for siste dag på Sonjatun tannklinikk for kjeveortoped 

Sigurd Hadler-Olsen og tannhelsesekretær Merete 

Kraukle Wold. Det var nydelig kake med smak av 

tann. 

- Hilsen Sonjatun hovedtannklinikk 

 

Elin Nordtømme har sagt opp sin 

stilling som tannpleier    

 

22. oktober 2019 var siste dagen til Elin på Nordøya 

tannklinikk. Elin er kjent for de fleste i Tromsø 

tannhelsedistrikt. Før hun kom til Nordøya tannklinikk 

i 2001 var hun i forskjellige vikariater som tannpleier 

rundt om i byen. Elin var også verneombud en 

periode. 

Elin har et stort hjerte for alle og spesielt for 

pasientene våre som trengte ekstra omsorg. Vi her 

på Nordøya tannklinikk har stor respekt for det du 

står for. Du er et JA-menneske som er lett å be om 

hjelp hos, om det var med pasienter eller andre 

hverdagstrivialiteter. Savner deg allerede og vi 

ønsker deg lykke til med din nye tilværelse. 

-Hilsen Nordøya tannklinikk 

 

Viktig informasjon angående 

bruk av Klorhexidin   

Under Landsmøtet i 4.-8. oktober 2018 holdt Bodil 

Lund, oral kirurg og professor ved UiB, et foredrag 

med tittelen «Rasjonell bruk av antibiotika».  

 

Foredraget omhandlet antibiotika resistens og Lund 

utpekte tidlig i foredraget ESBL (ikke MRSA) som 

den største trusselen når det gjelder AB-resistens. 

«Forekomsten av infeksjoner med ESBL-

produserende bakterier øker både i og utenfor 

helseinstitusjoner. Pasienter og helsepersonell kan 

være friske bærere av disse bakteriene.» 

(https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/syk

dommer-a-a/esbl-betalaktamaser-med-utvidet-spe/)  

 
Bilde: Oppslag fra Landsmøtet NtF 2018. 

 

Kolistin (polypeptidantibiotikum) er ifølge Lund det 

siste behandlingsalternativet mot ESBL. Bakterien 

Klebsiella pneumoniae («hyppig årsak til 

infeksjonssykdommer som urinveisinfeksjoner, 

sårinfeksjoner og blodforgiftning, og en sjelden, men 

ofte alvorlig form for lungebetennelse» 

(https://sml.snl.no/Klebsiella)) kan adaptere til 

klorhexidin.  

 

Adaptasjonen fører til kryssresistens mot Kolistin 

som kan overføres andre bakterier.  

Bodil Lund oppga også at KHX er miljøfarlig og bør 

ikke helles/spyttes ut i vasken (se bilde fra 

forelesningen). 

 

På vår klinikk har vi derfor diskutert om vi skal gjøre 

som Bodil Lund og slutte å rutinemessig be pasienter 

skylle med Corsodyl før/etter ekstraksjon/kirurgisk 

ekstraksjon og ellers prøve å begrense bruken av 

Corsodyl/KHX. 

-Hilsen Nordøya tannklinikk 

 

 

 

 

Munnharpa har fått egen e-post!!  
Send tips om ALT av interesse for oss i 

Tannhelse.  
E-post adresse er: 

munnharpa@tromsfylke.no 
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Sykefraværs kurs 23.01.2019 

 
Bilde: Tannhelse var godt representert fra alle distrikt. 

HMS avdelingen ved Kristin Ytreberg avholdt et veldig 

interessant sykefraværskurs på Fylkeshuset onsdag 

23. januar 2019.  

Tannhelse var godt representert med deltakere fra 

alle distrikt.  

En av foredragsholderne, PhD og forsker Elin M. 

Fjeldbraaten fra Sørlandets sykehus HF, har gjennom 

sitt prosjekt satt fokus på «Hva kan ansatte og ledere 

gjøre for å forebygge og redusere sykefraværet? Med 

særlig fokus på hva preger kvinners sykefravær og 

tilknytning til jobb». Hensikten med hennes prosjekt 

var å finne spesifikke og virkningsfulle tiltak som 

kunne redusere sykefraværet og bidra vitenskapelig 

til økt kunnskap om kjønnsforskjeller i sykefravær.        

Hvordan den ansatte har det på jobb er viktig for 
sykefraværsterskelen: 

• Kollegaer 
• Fag 
• Følelsen av å bli sett og anerkjent 
• Trivsel 

 
Lurt å gi riktig medisin! (Ha fokus på det som virker) 
 
• Hva er enhetens styrke? For eksempel: 

o Faglig driv? 
o Mye latter og godt humør? 
o Positive ledertyper i miljøet? 

 
• Hva er enhetens utfordringer? For eksempel: 

o Konflikter? 
o Særlig krevende arbeidsbelastning? 
o Stillesittende arbeid? 

 
• Og hva trenger den enkelte? For eksempel: 

o Justering av arbeidsoppgaver? 
o Tilrettelegging? 
o Anerkjennelse? 

 

Bilde: Hva påvirker sykefraværsterskelen? Av Elin M. Fjeldbraaten. 

 

Hva virker? – Langsiktig, målrettet og systematisk 

ledelse: Ansvar, riktig medisin, psykososialt, 

organisatorisk og faglig arbeidsmiljø, trivsel, tørre å ta 

tak i de vanskelige sakene og situasjonene – 

Tydelighet, relasjonell ledelse og tålmodighet.                                  

Deltakerne fikk god innsikt i prosjektet til Fjeldbraaten 

og hentet mye inspirasjon til å jobbe videre med 

sykefravær og på å finne de gode løsningene og 

bruke «Riktig medisin», ha fokus på det som virker.  

 

Bilde: Fra HMS sjef TFK Kristin Ytrebergs presentasjon.  

Odd-Børge Karlsen fra NAV arbeidslivssenter Tromsø 

hadde også en avklaring av spørsmål: «Hva gjør vi 

når tilretteleggingen ikke virker og sykefraværet er like 

stort?» Han gikk grundig gjennom oppfølgingsplanen 

og gav gode tips til deltakerne om hvordan veien 

videre kunne være. Viktig å avklare arbeidsevnen til 

den ansatte og finne så gode løsninger som mulig. 

Det var totalt 85 deltakere på sykefraværskurset fra 

alle etater i Troms fylkeskommune.  

- Redaktøren 
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En kultur der det er lett å be om 

hjelp og å få hjelp  
 

Tannhelsesekretærene på Nordøya tannklinikk og 

Kroken tannklinikk møttes jevnlig i 2017-2018. 

Bakgrunnen for møtene var et ønske fra klinikksjefene 

om å utveksle kunnskap og å fortsette å skape et miljø 

der vi kommer med ideer og løser problemstillinger i 

praksis. En kultur der det er lett å be om hjelp og å få 

hjelp. Nå var det på tide å invitere med tannpleierne 

og tannlegene. 22. januar 2019 møttes vi.  

Tema for dagen; TannBarn, Omsorgssvikt, 

Oppfølgingstjenesten i Tromsø rus/psykiatri.  

 

Bilde: Kroken og Nordøya tannklinikk utveksler kunnskap skaper en 

kultur hvor det er lett å be om hjelp og å få hjelp. 

Tannhelsesekretærene Marit Haugan og Gro Hauglid 

hadde fremlegg med bilder: Tannhelsesekretærens 

rolle. Presentasjonen bidro til samtale rundt flere 

problemstillinger som var tema for dagen og fikk også 

frem konkrete forslag fra gruppen på hva vi kan 

forbedre. Vi gjennomførte også en teknikk, som 

tannhelsesekretærene hadde prøvd året før, på 

hvordan vi kan få hjelp fra andre når vi ber om hjelp.  

 

Problemstillinger vi var innom i løpet av samlingen 

hadde utgangspunkt i de nye retningslinjene for 

behandling av barn 0-20 år. Der vi som 

tannhelsepersonell skal være i stand til å gi 

kostholdsråd, bruke motiverende intervju i samtale, 

forholde oss til ny innkallingsrutine og endringer i 

forebyggende arbeid/ikke-operativ kariesbehandling. 

Klinikkene har også sett på, og pratet om, 

samarbeidsavtalen mellom barneverntjeneste og 

tannhelsetjenesten der alt tannhelsepersonell har 

meldeplikt og journalføringsplikt. Alt 

tannhelsepersonell på Nordøya og Kroken opplever at 

det er vanskelig å få oversikt over forhold knyttet til 

pasienter som er under «oppfølgingstjeneste 

rus/psykiatri Tromsø»; her kom det 32 innspill til hva 

vi som tannhelsepersonell behøver å ha klarhet i for å 

gi et best mulig tilbud (faglig, økonomisk, sosialt) til 

pasienter i denne gruppen. Innspillene er sendt videre 

til overtannlege.  

Som klinikksjefer vet vi at vi skal legge til rette for et 

godt arbeidsmiljø. Noe av det som har betydning for 

jobbnærvær og trivsel er å kjenne seg trygg i sin rolle, 

jobbe med faglig utvikling, kunne samarbeide med 

kollegaer og merke at alle drar samme lasset. Vi 

håper vi klarer å legge til rette for at våre kollegaer 

skal kunne ta ansvar for å trives. En metode har vært, 

og er, disse samlingene der vi jobber med fag og et 

arbeidsmiljø der vi hjelper hverandre. 

-Lise B. Jakobsen og Astrid A. Eriksen 

klinikksjefer på Nordøya tannklinikk og Kroken 

tannklinikk 
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Ord fra Fylkestannhelsesjefen  

– God værmelding!  

Bilde: Det nye Troms og Finnmark fylke.  

 

Prosessen om hvordan Finnmark og Troms skal 

samarbeide er i gang.  

1. januar 2020 vil to fylker bli til et fylke og en ny 

organisasjon, og da må vi ha på plass det som er 

absolutt nødvendig for å bli en ny felles arbeidsgiver.  

 

For eksempel gjelder dette økonomisystemer, 

administrative systemer og IT-systemer.  

Men også innen tannhelse bør man kalibrere en del 

systemer som gjelder pasienter, for eksempel takster, 

reglement for refusjon av skyssutgifter, definisjon av 

pasientgrupper, om og hvordan man skal godkjenne 

kostnadsoverslag og klageordninger, bare for å nevne 

noe.  

 

Det kan sikkert være noe som er nødvendig å gjøre i 

forhold til at personellet får mer like forhold også, men 

disse prosessene vil nok foregå inn i 2020, for ikke å 

snakke om flere år fremover. 

 

Vi kan melde om høytrykk, godt vær og god stemning 

så langt innenfor tannhelse.  

Hvordan arbeidsprosessene er organisert kan dere 

lese om i mail som er sendt ut til alle arbeidstakere. 

Det er oppnevnt en prosjektgruppe for tannhelse som 

har hatt sitt første møte, og så langt er vi enig om det 

aller meste. Men …. så har vi da heller ikke snakket 

om vanskelige ting så langt. 

 

God påske! 

 

-Hilsen Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander  

 

 

 

 

Kan du husreglene for den nye 

fylkeskommunen?  

 

Husreglene ble behandlet som sak da fellesnemnda 

møttes i Tromsø i slutten av februar.  

Dette er de fem husreglene: 

 

Vi blir bedre sammen enn hver for oss. 

Vi er alle likeverdige parter og møter hverandre med 

respekt. 

 

Vi finner de beste løsningene sammen. 

Vi har takhøyde, raushet og integritet i prosessene, og 

er lojale til avgjørelsene. 

 

Vi lytter og deler med hverandre. 

Slik skal vi dra nytte av den enkeltes verdifulle 

kompetanse, innsikt og erfaring. 

 

Vi har trygge samarbeidsarenaer. 

Trygge samarbeidsarenaer gjør det lettere å evaluere 

erfaringer fra egen praksis, og kanskje gi slipp på noe 

man har investert mye i, men hvor det er rom for 

forbedring.  

 

Vi snakker med – ikke om. 

Slik sikrer vi dialog som er ærlig, åpen og vennlig. 

Kilde: nyetffk.no/for ansatte 

- Redaktøren 

 

 

Målselv tannklinikk har feiret  

10 års jubileum – Hurra! 

Målselv tannklinikk har feiret 10 års jubileum. 

I 2008 ble klinikkene på Olsborg og Andselv slått 

sammen til en ny stor flott tannklinikk og det var 

innflytting i nytt bygg i mai 2008.  

Den nye tannklinikken ble bygd spesielt med tanke på 

å skulle fungere som veiledningsklinikk for studenter i 

ekstern praksis, og det har opp igjennom årene vært 

mange studenter som har vært utplassert ved 

klinikken.  

Jubileet ble markert i begynnelsen av desember 2018. 

Alle pasienter som hadde time denne uken fikk 

«Goodie bags» med diverse 

vareprøver/tannpleieprodukter. Dette ble det satt 

utrolig stor pris på av pasientene, som ble veldig glade 

og overrasket over å bli «markert» på en så fin måte. 

 

 



 

Munnharpa Nr. 1 2019 Tannhelse, Troms fylkeskommune 

Ansvarlig redaktør: Sissel Lyngsmark Båtnes 
 

  

 

                                                                                                                     Bilde: Målselv tannklinikk 10-år - Da og nå

 

                                                       Bilde: De ansatte framførte en egenkomponert jubileumssang-  som ble godt mottatt.  

                                                                                                                       De opptrådte stilfull med slips og like hatter. 

 

Vi hadde også besøk av barnehagebarn som fikk 

omvisning på klinikken og som til deres store glede 

også fikk treffe deres «kompis» Bronto. Det ble også 

«Goodie bags» og ballonger til våre yngste pasienter 

som kvitterte med å synge bursdagssang for 

klinikken. Lokalavisa var til stede og foreviget det 

hele.  

 

Den 6. desember 2018 hadde vi den offisielle 

markeringen med inviterte gjester, der vi koste oss 

med snitter og jubileumskake. Det var et forrykende 

snøvær, men gjestene kom fram akkurat i tide. Det var 

flere gode taler og presanger og de ansatte framførte 

en egenkomponert jubileumssang-  som ble godt 

mottatt. Det var veldig koselig med både tidligere 

ansatte og gode samarbeidspartnere under bygging 

av klinikken, som gjester.  

 

Bilde: God stemning under den offisielle markeringen.  

 

På kvelden og dagen etter hadde vi en flott markering 

og miljødag for de ansatte ved Målselv tannklinikk i 

Målselv Fjellandsby. Feiring en hel uke til ende for en 

flott 10-års jubilant.     

- Hilsen 10-års jubilanten 

Målselv tannklinikk

 

                                                                                                                                                                       

Bilde: Rådgiver i Tannhelse 

Sissel Båtnes trosset vær 

og snø fra Tromsø og ble 

tatt godt imot av en 

feststemt Bronto med 

kurven full av gaver til 

gjestene. Hun var imponert 

over hvilken fin feiring 

festkomitéen hadde stelt i 

stand. 

 


