
 

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

E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no  

Ansvarlig redaktør: Anita Markhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Bilde: Sommerdag på Sommarøy (foto: Anita Markhus)

 

Tannhelsepris til Troms 

Zendiumprisen 2019 ble 23.mai tildelt 

tannhelseetaten i Troms fylkeskommune. To 

tannpleiere ved tannklinikken på Finnsnes mottok 

den prestisjetunge prisen for sitt arbeid med å styrke 

den munnhelsefaglige utdanningen for 

helsefagarbeidere ved Nordborg videregående 

skole. Pristildelingen fant sted under det nasjonale 

Samfunnsodontologisk Forum i Oslo.  

 

 

 

Det er tannpleierne Wenche Nylund og Rita 

Hogefeld som har drevet frem prosjektet ut fra 

Finnsnes tannklinikk, og med Tove Bendiksen ved 

Tannhelseetaten i Troms fylkeskommune som 

prosjektleder. 

Tannhelsetjenesten vet lite om hvordan elevene i 

videregående skole undervises i tann- og 

munnhelse.  Prosjektgruppen etablerte derfor et solid 

samarbeid med lærerne på helsearbeiderfaget på 

Nordborg VGS. Det ble enighet om faglig innhold og  

 

Troms fylkeskommune 

Den offentlige tannhelsetjenesten 
 

Ansvarlig Redaktør: Anita Markhus 
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omfang, og underveis i undervisningen ble det 

gjennomført evaluering av innsatsen på trinn VG1 og 

VG2. Tannpleierne vil også bistå med å utarbeide 

spørsmål og oppgaver til eksamen. Prosjektet 

planlegges avsluttet våren 2020, og i tillegg til 

læringsmål og effektmål for elevene, er det 

langsiktige målet å gi eldre med pleiebehov en bedre 

livskvalitet.  

I begrunnelsen for tildelingen fremhever komiteen at 

prosjektet er godt forankret i de to organisasjonene, 

godt gjennomført og har stor overføringsverdi til 

andre helsefag-skoler over hele landet.  

Bilde: Fra venstre Torbjørn Wilhelmsen, Tannpleier Rita Johanne 

Hogefeld og Tannpleier Wenche Nylund 

Om Zendiumprisen 

Prisen ble etablert i 1992 og deles ut årlig til 

prosjekter innen forebyggende tannhelse/ 

munnhelse. Det er Zendium som står bak prisen på 

65.000 kroner, men det er en uavhengig komite som 

peker ut prisvinner. Komiteen består av 

representanter for Den norske tannlegeforening, 

Norsk Tannpleier- forening og en representant for 

fylkes- tannlegene i Norge.  

Zendiumprisen er den eneste på sitt område i Norge 

og tildelingen har gjennom årene fått svært høy 
prestisje innen det forebyggende tannhelsearbeidet.  

-Tove Bendiksen, prosjektleder   

Den internasjonale 

håndhygienedagen 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai 
som verdens håndhygienedag. I Norge er det 
Folkehelseinstituttet som står som arrangør for 
dagen. De driver med PR og lager materiell som kan 
bestilles til lokale arrangement. Vi fikk bestilt T-
skjorter, plakater, desinfeksjonsservietter, masse 
ulike vareprøver og reklameartikler. 
 

 
Bilde: Rønnaug Finnset sykepleier, Sofie Andreassen tannlege- 
student, Marie Therese Evensen tannlegestudent og Hilde 
Trondsen Olsen tannhelsesekretær  

 
Dagen ble behørig feiret mandag 6. mai på TANN-

bygget. I år var fokuset på bruk av håndsprit. Det var 

stand fra kl. 8.00 ved hovedtrappa i foajeen der 

ansatt Rønnaug Finnset fra TkNN og Hilde Trondsen 

fra UTK sto som veiledere.  

Orakelet på UiT hadde lagt inn filmsnutt «Alle mann 

til pumpene» som gikk på monitor nede i aulaen hele 

dagen. I tillegg var det dekket opp med langbord der 

det ble delt ut vareprøver. 

Gode rutiner for hånddesinfeksjon ble demonstrert, 

og det ble testet om håndhygienen var godt nok 

utført.  

Ved lunsjtider var det fritt for reklamemateriell og da 

hadde de nådd ut til både pasienter, ansatte og 

studenter noe de var veldig fornøyd med.                  

–Elin Wilhelmsen, klinikkoordinator TkNN  
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SMS INNKALLINGER- sparer 

miljø, økonomi og tid 

Kroken tannklinikk startet med sms innkallinger i 

slutten av februar 2019. Det har vært litt humpete vei 

i startfasen og tok gjerne noen uker før vi kom oss 

skikkelig inn i nye rutiner. Men i dag kjenner vi på at 

fordelene er så store at dette vil vi fortsette med, 

aldri tilbake til innkallingsbrev og porto   

Vi sender fortsatt timekort til gruppe B og C og 3-

åringene, slik at vi er sikret at de får innkalling. Sms 

innkallinger sendes til Gruppe A, D, E og F. Gruppe 

F får påminnelse på sms om at det er tid for å 

bestille seg time, dette har også vist seg å fungere 

veldig bra!  

Vi har opplevd noen utfordringer med store familier 

hvor de har mange barn, hvor foreldre får veldig 

mange sms om de skal ha flere barn inn til klinikk til 
samme tid, derfor tilbyr vi at de får med seg timekort 
i tillegg til at de får sms.  

Andre utfordringer har vært mødre eller fedre som 

sier at den andre biologiske forelderen ikke skal ha 

sms eller være registrert i personalia til barnet, da 

har vi måtte fått inn ny rutine hvor vi innhenter 

informasjon fra folkeregistret eller at mor/far kommer 

med dokumentasjon slik at vi ikke utelater en 

forelder uten grunn. Noen kan ringe oss å ønske 

sms eller beskjed, og da må vi ha dokumentasjon for 

å eventuelt «nekte» innsyn.  

Fordelene med dette har vært så mange, behandlere 

og sekretærer sparer mye tid siden vi slipper å skrive 

ut timekort og sende av gårde. Vi sparer porto, blekk 

til skriver, papir, sparer miljøet, pasienter får beskjed 

umiddelbart og kan settes opp noen dager i forveien. 

Og vi har fått mange gode tilbakemeldinger om at 

det forenkler for pasientene. Vi opplever at det er 

bedre oppmøte, sjeldent «ikke møtt», og pasienter 

ringer raskere for å endre time om det ikke passer.  

Vi håper og tror på at dette vil være til det beste for 

alle klinikker og si velkommen til den teknologiske 

verden   

GOD SOMMER. 

Hilsen Kroken tannklinikk 
 

 

 

 

 

Oral-B tannpleierpris 2019 

Årets vinner av Oral-B tannpleierpris ble Anette 

Kristine Johannessen på Lyngseidet tannklinikk. 

Prisen ble utdelt på årets NTpF fagkonferanse som 

ble holdt i Tromsø i mai.  

Juryens begrunnelse: «Årets vinner har bred 

arbeidserfaring, og et hjerte for faget. Vinneren er en 

dyktig og engasjert tannpleier, og har lagt 

tannpleierhjertet sitt i arbeid for barn og unges 

bevissthet rundt kosthold, helse og tannhelse. På 

grunn av vinnerens engasjement har også temaet 

blitt belyst i flere offentlige fora.» 

Prisen består av 10.000 kroner, diplom og blomster. 

Vi gratulerer Anette Kristin med prisen! 

-Tove Bendiksen, prosjektleder 

 
Bilde: Fra venstre Ellen Grøgaard, Anette Kristin Johannessen og 

Renate Nylund Derås. 
 
 

 
 

 
Husk å pusse tennene godt 
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I år var Troms tannpleierforening vert for NTpF 
fagkonferansen 2019 som ble avholdt på Hotel 
Clarion The Edge i Tromsø. Tannpleierforeninga 
hadde et særdeles bra utgangspunkt for å sette 
sammen et godt faglig program med tilgangen til 
kompetansen ved universitetet i Tromsø og TkNN.  
Fagkonferansen inneholdt interessante temaer som 
odontologisk psykologi, tannlege og tannpleier i 
sykehus, periodonti og nye retningslinjer innen 
diagnostikk, nye anbefalinger om smittevern, 
farmakologi og bruk av antibiotika, ivaretakelse av 
engstelige barn på tannklinikk, TOO team og 
tannpleierfunksjon, eldre tannpleie og presentasjon  
av undersøkelsen Tannpleiere og trivsel på jobben. I 
tillegg presenterte dentalutstillerne mange nye 
produkter. 
Styret i Troms tannpleierforening har jobbet jevnt og 
trutt gjennom hele året for å få til et flott arrangement 
for tannpleiere fra hele landet. 260 påmeldte + 
dentalutstillere fylte Hotel Clarion The Edge 28. og 
29.mai.   

 
 

Bilde: Klar for registrering av deltakere, fra venstre Liv Anita 
Johansen, Vårin Hanssen, Nina Hansen, Anette Kristin 
Johannessen, Tove Bendiksen og Silje Hansen 

 
Middagen og festligheten på kvelden ble holt på 
Sommarøy. Turen til Sommarøy med buss tok oss 
gjennom et vakkert kystlandskap til et helt spesielt 
fiskevær. 
Vi fikk servert en fantastisk god grill buffe, 
underholdning fikk vi også av Kjell Ove Hveding og 
hans datter. Det var allsang, og god stemning under 
hele festmiddagen.  

 

 
Bilde fra middagen på Sommarøy 

Tildeling av Oral B prisen hvor vår egen gode og 
dyktige tannpleier Anette Kristin Johannessen fikk 
prisen for sitt engasjement angående temaet 
syreskader, barn og unges bruk av energidrikker. 
Temaet er blitt belyst i mange av landets aviser, og 
hun har hatt et sterkt engasjement og samarbeid 
med forbrukerrådet de siste 2 årene. Midnattssola 
uteble på festmiddagen, men flere av deltakerne 
hadde tatt turen opp til Fløya sent kvelden før 
arrangementet begynte og fikk sett midnattsola da. 
 
Vi i arrangements komiteen er lykkelig og glad for at 
fagkonferansen 2019 gikk så knirkefritt på alle måter. 
Vi er stolt over å ha vært verter for mange hyggelige 
og flotte tannpleiere i Norges land. Jobben er gjort, vi 
er glad og rørt, ikke minst takknemlig for alle gode 
ord og ros underveis. Takk til NTpF og Hotel Clarion 
The Edge for godt samarbeid.  

 
Hilsen Styret i Troms tannpleierforening/ 
arrangementskomiteen Tove Bendiksen, Silje 
Hansen, Liv Anita Johansen, Anette Kristin 
Johannessen, Nina Hansen og Vårin Hanssen. 
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Fortsatt stor interesse for 

forskerdagene 

I underkant av 100 interesserte deltakere fikk plass i 
auditorium på TkNN under forskerdagene i mai. Den 
store interessen gjorde at man for første gang måtte 
man si nei til flere deltakere. Arrangementet er et 
samarbeid mellom TkNN og Instituttet for klinisk 
odontologi (IKO) og programmet var fylt med mange 
interessante temaer.  
 
Første dag startet med at åtte av PhD kandidatene 
holdt korte presentasjoner om sine respektive 
prosjekt. Det var alt fra grunnforskning på 
bakterienivå til kliniske studier om søvnapné. 

  
I år var hovedtema rettet mot 
odontofobi/tannbehandlingsangst og epidemiologi. 
Professor Tiril Willumsen fra Oslo og 
førsteamanuensis Jan Are Kolset Johnsen her fra 
IKO, beskrev dels hvor vanlig angst er i befolkningen 
samt råd om hvordan man kan møte individer med 
svær angst. De ga nyttige tips som er fint å ha med i 
daglig praksis.  
 
Professor Magritt Brustad, instituttleder på ISM her i 
Tromsø, innledet om epidemiologiske studier 
gjennom å beskrive en del av de studiene som hun 
har gjennomført om D-vitamin. Bakgrunnen for 
denne interessen er delvis koblet til mangelen på sol 
som vi har en stor del av året i denne delen av 
landet, og hvordan vi kan forholde oss til dette i 
eksempelvis kosthold og utendørsaktiviteter. 
 
Neste foreleser var Sigurd Hadler-Olsen, 
kjeveortoped og PhD kandidat. Han presenterte 
resultat fra sin forskning om hvordan vi kan forholde 
oss til hjørnetenner som ikke kommer frem normalt. 
Spørsmålet var om vi kan forebygge problemet med 
aktivt å trekke en eller to melketenner. 
 
Til slutt presenterte Gro Eirin Holde og Ann Kristin 
Sara Bongo, begge tannleger og PhD kandidater på 
TkNN, forskingsresultat om hvor vanlig periodontitt 
er i Troms respektive i den samiske befolkningen i 
Finnmark, og faktorer som er tilknyttet sykdommen. 
Gro Eirin har allerede publisert data i artikler som er 
tilgjengelig for den som vil lære mer, og Ann Kristin 
vil etter hvert publisere resultater fra Finnmark.  
 
Vi vil samtidig gjøre ansatte i Tannhelsetjenesten 
oppmerksom på at Gro Eirin Holde har sin disputas 
20.september der hun forsvarer sin avhandling innen 
dette perio-tema. Hun blir vår første PhD, med støtte 
og hovedveiledning fra TkNN. 

 

-Nils Oscarsson, Forskningsleder TkNN 
 
 
 

Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
Fylkestannhelsesjefen i det nye fylket Troms og 
Finnmark skal være en avdelingssjef under 
divisjonsdirektøren for Kultur og levekår. Dette ble 
resultatet av et vedtak om ledelsesstruktur i 
Fellesnemnda for Troms og Finnmark i juni. Det blir 
opprettet fire divisjoner som ledes av en 
divisjonsdirektør og en assisterende divisjons- 
direktør på motsatt tjenestested. Dette kan dere lese 
om på nyetffk.no i sak 42/19 under Fellesnemnda. 
 
Motivasjonen bak en slik organisering er bedre 
samhandling mellom etatene og å stimulere til større 
tverrfaglighet. Det er vel ikke til å stikke under en stol 
at tannhelsetjenesten ikke har vært det området som 
har vært mest politisk interessant i de siste fire 
årene, i og med at mye har dreiet seg om drift. 
Politikere er mest opptatt av nye tiltak og utvikling. I 
tillegg er det jo slik at mange av utviklingsoppgavene 
i tannhelse finansieres av Staten og ikke 
fylkeskommunen. 
 
Hva vil den nye ledelsesstrukturen bety for 
tannhelsetjenesten? Jeg ser i hovedsak to 
utfordringer. Det ene er at plassering av en 
lederstilling for tannhelse langt nede i 
ledelseshierarkiet, kan komme til å innebære 
rekrutteringssvikt til fylkestannhelsesjefstillingen. De 
beste kandidatene vil kanskje ikke være interessert i 
en slik stilling, men søke seg til andre typer stillinger. 
Kandidater til lederstillinger på vei opp, vil kanskje 
heller søke andre typer utfordringer enn 
lederstillinger. Men det er selvsagt ingenting i veien 
for at det kan komme en fra tannhelsetjenesten som 
blir divisjonsdirektør en vakker dag. 
Den andre utfordringen er at det blir lengre vei opp til 
beslutningene i og med at man vil måtte gå gjennom 
flere ledd for å få gjennomslag for tiltak og 
finansiering. På den andre siden kan det gi 
muligheter å ha en divisjonsdirektør i ryggen.  
 
Som vanlig er det derfor ingenting som er hvitt eller 
svart. Sånn er det også med været, noe sol blir det, 
selv om det hittil har vært lite å varme seg på. 
 
God sommer! 

 
- Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef 
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Avslutning for Sonja på Finnsnes 

Bilde: Sonja Hansen 

Det er avholdt avslutning samt markering av 

tannhelsesekretær Sonja Hansen ved Finnsnes 

tannklinikk. 

Sonja har jobbet i mange år ved Finnsnes tannklinikk 

- og 10 juni ble Sonja 70 år. Dette er en utrolig flott 

og sprekk dame som tannhelsetjenesten har vært så 

heldig å ha i sin stab gjennom mange - mange år. 

Vi kommer til å savne Sonja og ønsker henne lykke 

til videre inn i pensjonisttilværelsen. 

 

-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms 
 

 
 

 
For å holde oversikt over alle tekniske 
henvendelser og kunne følge dem opp er 
det viktig at feil meldes på følgende måte: 
 

Alle henvendelser skal sendes 
som epost til  
47478888@tromsfylke.no 

 

Karima på TkNN 50 år 

 

Bilde: Karima Drissi Smaili 

 
I forbindelse med TkNN sin årlige påskelunsj 11.april 
benyttet de anledningen til å feire  tannhelse-
sekretær Karima Drissi Smaili. Hun fylte 50 år 
tidligere i vinter. 
 
Klinikksjef Thomas Carlenhult holdt tale og overrakk 
gave. 

 

-Elin Wilhelmsen, Klinikkoordinator TkNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alt akutt som krever øyeblikkelig aksjon 
– ring telefon 47 47 88 88 
 

Alle «dagligdagse» feil på datautstyr – 
skrivere som ikke virker, 
brukernavn/passord, osv., skal meldes til IT 
senteret. Link til IKT support ligger på 
ansatte portalen.  
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Fagdager i Sør-Troms 

tannhelsedistrikt 
 
Vi her i sør hadde to hyggelige fagdager ved 
Solheimbrygga i Kilbotn i juni. 
 
Kursdagene inneholdt temaene: 

-psykiatripasienter til tannklinikken 
-gjennomgang vedr tvangsvedtak og kap. 4A 
-psykisk stress i arbeidslivet og 
stressmestring 

   -kommunikasjon/effektive team 
      -vold og trusler på tannklinikken 
         -periodontitt 
 
Fagdagene var svært interessante og ga oss masse 
påfyll. I tillegg ble de holdt i koselige omgivelser med 
sol og nydelig mat. Dette gjorde dagene ekstra fine i 
lag med hele arbeidsstaben.  
 
Våre forelesere var i sin helhet fra Troms:  
psykolog Aksel M. Rynning, DPS Harstad 
Overtannlege Joakim Østensen, Ragnar Håkstad, 
TkNN, Nils Henrik Melin, TkNN, Psykologispes. Arne 
Magus Elvegård og HMS sjef Troms fylkeskommune 
Kristin Ytreberg. 

 

-Vårin Hanssen, tannpleier Kvæfjord 
tannklinikk 

 

 
Bilde: alle deltakerne samlet ute på brygga 

Starstruck på 

Samfunnsodontologisk Forum 

 

Bilde: Ole Fejerskov 

Vi kan melde om at selveste Ole Fejerskov (han som 

har skrevet «Råsa boken» - Innfelt) refererte til 

Tromsøforskning under sitt innlegg på årets 

Samfunnsodontologisk Forum i Oslo. Troms-benken 

(Per Ove, Tove og Marit) ble helt ville av stolthet, 

men vi klarte å beherske oss nok til at ingen så det. 

Så ble vi da enda stoltere da Finnsnes Tannklinikk 

sine tannpleiere Wenche og Rita ble tildelt 

Zendiumprisen! 

For øvrig var det et faglig bra forum, hvor tema om 

fremtidens tannhelsetjeneste ble tatt opp. En av 

fremtidsvisjonene var at vi kommer til å måtte få flere 

tannpleiere i tannhelsetjenesten for å drive effektivt 

og forebyggende. Forumet bød også på fine 

musikalske innslag, og under festmiddagen ble 

stemningen satt av Heine Totland med band.  

Alt i alt var det tre dager som ga både innsikt, nye 

tanker og energi. 

Hilsen kurs-korrespondent Marit Eidissen 

 

 
Bilde: Blomst på Fløya, Tromsø (foto: Anita Markhus) 
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Vi har gleden av å invitere alle i tannhelseetaten 

Troms Fylkeskommune til tidenes siste 

Tannhelsedager. Samlingen holdes 13. og 14. 

november på Hotel Clarion The Edge i Tromsø. Vi 

gleder oss til to dager med fag, sosialt samvær og en 

kjempefest! 

Hold av datoen, program og påmeldingsskjema 

kommer i august! 

Vi sees i Tromsø! 

Beste hilsener fra komiteen: Elin Wilhelmsen, 

Tove Bendiksen, Per Ove Uglehus, Lars Inge 

Byrkjeflot og Marit Eidissen 

 
 
 

 
       Bilde: blomster på Fløya, Tromsø (foto: Anita Markhus)  

 
 
 
 
 

 

 
 

Bronto på tur 

 

Bilde: Bronto: Heidi Leirvik, Sjåfør og Bronto`s gode venninne: 

Renate T. Nitter. 

 
Det å jobbe i «tannhelsetjenesten» kan til tider være 
meget allsidig og spennende og krever «spreke» 
medarbeidere! 
Jeg tenker det var bra at det ikke var trafikkontroll –
med tanke på «trygg» oppbevaring av 
individer/skapninger i bil! 
 

-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms 
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