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Foto av Sissel Lyngsmark Båtnes, rådgiver Troms fylkeskommune.  

Munnharpa i naturen, tre som står ikke langt fra Imo fossen i Nordreisa Nasjonalpark

Munnharpas framtid!  
 

Etter møte i ekspertgruppe økonomi, HR og 

administrasjon i Vadsø 22. - 23. august 2019, ble det 

enighet om at «Munnharpa», det interne magasinet 

for ansatte i Tannhelse i Troms fylkeskommune 

skulle bestå ved sammenslåing av Troms og 

Finnmark fylkeskommune. Magasinet skal komme ut 

fire ganger i året med innhold fra alle 

tannhelsetjenester i Troms og Finnmark. Denne 

utgaven – Høst 2019 – blir den første som utgis til 

alle distrikt i Troms og Finnmark fylkeskommune og 

inneholder saker fra både tannhelsetjenesten i 

Troms og Finnmark. En milepæl for  

 

 

 

 

Munnharpa. Vi i redaksjonen gleder oss til å bli 

bedre kjent med alle distrikt som er ny for oss, og vi 

håper det kan bli interessant for dere i Finnmark og 

bli litt bedre kjent med oss. Vi i Munnharpa ønsker at 

alle tannklinikker sender inn saker som kan 

publiseres i Munnharpa, vi tar gjerne imot både faglig 

og sosiale saker. Ved innsendelse av saker bruk e-

post: munnharpa@tromsfylke.no, inntil vi får ny felles 

e-post. God lesing av høstens første Munnharpa for 

hele Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Redaktøren 
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Det er et håp for alle!!!  
 

 
 

Vår eminente tannpleier Vårin Hanssen ved 

Kvæfjord tannklinikk overrasker enda etter 21 år, og 

tar en utfordring på strak arm!  

Da tannlege Julie Brox i ungdommens mot (ekstremt 

godt trent), syklet på jobb hver dag, fant Vårin ut at 

hun kunne ikke være noe dårligere. 

Vårin hoppa på sykkelen å trødde seg over Eie, og 

det er faktisk nesten 2 mil. 

Hun kom ramlende inn døren med et stort glis om 

munnen, passe rød i toppen, og utbryter  

DETTE SKAL Æ GJØRE FLERE GANGER!!!! 

Vårin slår virkelig et slag for fysisk helse som vår nye 

klinikksjef setter i høysete.  

Tenker hun har utnyttet trimtimen sin til fulle denne 

uken. 

 

Hilsen Sylvi Iren Berg Stangnes 

Tannhelseassistent 

Harstad tannhelsedistrikt  

 

Klinikksjefer på fisketur i  

Nord-Troms Tannhelsedistrikt 

 
I Nord-Troms er det flere ferske og unge 

klinikksjefer, samt de mer erfarne.  

Avstandene mellom klinikkene er store og 

klinikksjefene samles flere ganger i året for å 

utveksle erfaringer, oppdatere og utvikle driften av 

klinikkene. Vi forsøker å variere hvor vi holder 

møtene for at man skal få sett seg litt om på de 

forskjellige klinikkene i distriktet. 

Denne gangen ble møtet holdt på Skjervøy. 

 

 
Bilde: Klinikksjef ved Lyngseidet tannklinikk Kent E. Andersen og 

klinikksjef ved Olderdalen tannklinikk Iselin Jørgensen prøver 

fiskelykke på M/S Frida.  
 

Etter klinikksjefmøtet inviterte overtannlegen på 

fisketur om bord på M/S Frida. 

Dessverre kunne ikke alle delta på turen, men 

Lyngseidet, Olderdalen og Skjervøy tannklinikk var 

representert med klinikksjef på Lyngseidet Kent 

Andersen, Klinikksjef i Olderdalen Iselin Jørgensen 

og Klinikksjef på Skjervøy og overtannlege i Nord-

Troms Sjalg Haugsnes. 

Det blåste frisk bris, men etter en dag med møte i 

trange lokaler på klinikken var alle klar for litt frisk 

sjøluft. 

Om bord ble det servert pølser og kaffe, fisk ble det 

smått med, tre småsei og en torsk. 

Det ble snakket om tannrelaterte temaer mellom 

bølgene og fiskeøktene. 

Seien fikk leve videre og overtannlegen tok på seg 

fileterings jobben av torsken med en sløv kniv. 

Vi håper det er større presisjon med skalpellen for å 

si det sånn..  

Båtturen endte som mange båtturer ofte gjør med at 

noen ble litt grønn.  

Alle var vi likevel enstemmig og vedtok at det var en 

fin tur. 

 

Sjalg Dagssønn Haugsnes 

Overtannlege 

Nord-Troms tannhelsedistrikt 

 

 

  

 

 

Bilde: Vårinn 

Hanssen, 

tannpleier ved 

Kvæfjord 

tannklinikk slår et 

slag for fysisk 

helse. 
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Jubileum for ansatte i  

Finnmark fylkeskommune 2019 

 

50 år 
 
Evelyn Solheim   02. januar 
Kari-Anne Herland  04. januar 
Ruth I. R. Hansen  27. februar 
Ragni Bugge Pedersen  19. april 
Bente Alise Henriksen   30. april 
Gunn Marit Nilsen  16. juli  
Solhild K. Henriksen   19. desember 
 

60 år 
 

Lisbeth Thomsen  30.mai  
Eva Nikodemussen  27. september 
Inkeri Pasula Lyder  07. november  
 

Ansatt 25 år 
 

Bente Alise Henriksen   27. juni 1994 
 

Vi gratulerer alle jubilanter!  
 

For å holde oversikt over alle tekniske henvendelser 

og kunne følge de opp er det viktig at feil meldes på 

følgende måte: 

 

Alle henvendelser skal sendes som e-post til:  

 

 

 

All akutt hjelp som krever øyeblikkelig aksjon 

– ring telefon:  

 

 

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 og her: https://selfservice.tromsfylke.no/#/ 

 

Administrasjonen hos Tannhelse 

var på Årsfest på Fylkesbygget 
 

 
Bilde: Fra venstre Vigdis Grønås, Odd-Magne Rikardsen, Tove 

Bendiksen, Sissel Lyngsmark Båtnes og Esben Jenssen.  

 

I juni hadde vi som jobber på Fylkesbygget i Tromsø 

den siste årsfesten som Troms Fylkeskommune, fra 

neste år blir vi jo som alle vet sammenslått med 

Finnmark fylkeskommune og da er det nye muligheter 

for nye tradisjoner. Tannhelse var godt representert 

og hadde det trivelig i lag med de andre etatene på 

huset. Vi var lovet av festkomiteen, som i år var 

samferdselsetaten, at «Vi gjør denne festen litt 

spesiell, og lover å provosere, engasjere og å gjøre 

festen til en virkelig bra sosialisering av oss alle!» - og 

det ble det. Vi fikk løst opp gamle bånd, strukket oss 

etter nye og vi føler oss nå klar til en spennende 

sammenslåing av de to fylkene og mange nye 

arbeidskollegaer. Det var servert deilig sjømatsbuffet 

og kvelden ble en suksess. Neste år, nytt år og nye 

muligheter.  

Redaktøren 

 

 
 

  

Melde feil og mangler  

47478888@tromsfylke.no 

47 47 88 88 

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

oss i Tannhelse.  
E-post adresse er: 

munnharpa@tromsfylke.no 

https://selfservice.tromsfylke.no/#/
mailto:47478888@tromsfylke.no


 

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

E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no 

Ansvarlig redaktør: Sissel Lyngsmark Båtnes 

 

Vår nye divisjonsdirektør 

Marianne Pedersen 
 

 

Jeg er 53 år og bor i Vadsø, og har to barn som går 

på Vadsø videregående skole. Jeg begynner i 

jobben som divisjonsdirektør for kultur og levekår i 

Troms og Finnmark fylkeskommune 1. januar 2020. 

Siden denne jobben geografisk er lagt til Tromsø, 

skal jeg pendle. En ny tilværelse for meg – noe nytt 

er spennende og utfordrende. Jeg er utdannet 

statsviter, og hadde min studietid i Tromsø og 

Bergen. I dag er jeg kultur- og miljøsjef i Finnmark 

fylkeskommune, og har også jobbet med 

næringsutvikling og organisasjonsutvikling i 

Finnmark fylkeskommune. Utover det har jeg 

arbeidserfaring fra organisasjonsstaben i Statsbygg 

og konsulentselskapet Kreativ industri AS.  

 

Sammenslåing av dagens to fylkeskommuner til 

Troms og Finnmark fylkeskommune, er fortsatt et 

prosjekt med prosjektledelsen som leder arbeidet. I 

prosjektorganisasjonen skal jeg nå blant annet gå 

inn i prosjektgruppe tannhelse. Det vil være en god 

måte å få innsikt og bli kjent med de som jobber med 

tannhelse. Jeg skal være med i prosessen med å 

innplassere avdelingsledere i den nye divisjonen. 

Det betyr at vi vet hvem som skal jobbe som 

avdelingsleder for tannhelse senest i desember.  

 

Divisjonen for kultur og levekår vil ha over 550 

ansatte, der de aller fleste jobber med tannhelse. En 

organisasjon som yter tjenester der folk bor og har 

ansatte med høy kompetanse. Disse tjenestene skal 

fortsatt være en viktig del av Troms og Finnmark 

fylkeskommune fra 2020. Jeg ser frem til å bli bedre 

kjent med dere, tannhelseområdet og ta fatt på 

arbeidet fra 1. januar 2020. 

 

  
 

 
 

 
 

Verneombudets (VO) rolle er å ivareta 

arbeidstakernes interesser i saker som angår 

arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan 

føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle 

ledelsen og de som er utsatt for faren. 

 

Alle problemer bør først søkes løst av den som best 

kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar 

opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom 

saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir 

kontaktet.  

 

Hovedverneombud for tannhelse i Finnmark 

fylkeskommune er Perly Sande. 

Hovedverneombud for tannhelse i Troms 

fylkeskommune er Renate Tangedal Nitter.  

 

Verneombud 

Troms  

Tannhelseetaten  Sissel Lyngsmark Båtnes  

Sør-Troms  Inger Åse Valle  

Midt-Troms  Gisa Peterhof  

Nord-Troms Silje Kristin Hansen  

Tromsø Gro Hauglid  

UTK og TkNN Erik Haro  

 

Finnmark 

Vardø, Vadsø, og Varanger botn  

 Hege Anita Roska Wikstad 

Kirkenes  Berit Solberg 

Tana Bru og Seida     Lisbeth Borch 

Kautokeino og Karasjok  Inger Anita Saari 

Hammerfest  Hege Mikalsen    

Lakseelv, Kjøllefjord / Mehamn, Honningsvåg og 

Havøysund  Liv Karin Bær 

Alta, Hasvik og Øksfjord  Marita Nilsen  

 

Ta vare på hverandre og arbeidsmiljøet, vi har 

alle ansvar! 

 

Hilsen hovedverneombudene i Troms og 

Finnmark fylkeskommune  

 

 

  

Hilsen fra  

Marianne Pedersen 

påtroppende 

divisjonsdirektør for 

kultur og levekår 
 
 
 
 
 
Bilde: Marianne Pedersen  
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Tannhelsetjenestens 

kompetansesenter for  

Nord-Norge, TkNN  

- første stipendiaten som oppnår 

doktorgrad 
 

Fredag 20. September 2019 forsvarte tannlege Gro 

Eirin Holde sin avhandling “Periodontal health in 

Troms County, Northern Norway”. Descriptive, 

subject level and site-specific analyses.  

 

Gro Eirin er den første stipendiaten på TkNN som 

oppnår doktorgrad. Doktorgradsarbeidet er basert på 

material fra Tromstannen-undersøkelsen. Det var 

mange i Auditoriet på TANN-bygget som var veldig 

imponert over Gro Eirin sine kunnskaper og hvordan 

hun gjennomførte sin disputas. 

 

 
 

Kort populærvitenskapelig sammendrag av 

avhandlingen, Ph.d. i helsevitenskap - Gro Eirin 

Holde 

 

Halvparten av voksne i Troms fylke har periodontitt, 

og 1 av 10 har alvorlige former for sykdommen.  

Funnene er basert på data fra en 

tverrsnittsundersøkelse der 1 986 voksne deltok. 

Periodontitt er en kronisk betennelsessykdom som 

rammer tennenes feste. Fordi det finnes lite 

informasjon om periodontitt i Norge, var formålet 

med studien å estimere forekomsten av periodontitt i 

Troms fylke og å finne ut hva som kjennetegner 

personer med sykdommen. 

 

Vi fant at forekomsten av periodontitt økte markant 

med økt alder og var mer vanlig blant menn.  

Røyking økte risikoen for periodontitt og maskerte 

tidlige tegn på sykdom.  

Hvordan folk ser på sine egne ressurser hadde 

størst betydning for bruk av tannhelsetjenester,  

der tannbehandlingsangst og problemer med tilgang 

til tannhelsetjenester var relatert til mindre bruk.  

Personer med regelmessige tannlegebesøk hadde 

ikke mindre periodontitt. Den høye forekomsten av 

periodontitt, spesielt blant eldre mennesker, 

understreker hvor viktig det er med tidlig diagnose og 

forebyggende tiltak. 

 

 
På bilde fra venstre: Førsteamanuensis Jan-Are Kolseth Johnsen, 

Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 

Norges arktiske universitet – leder av bedømmelseskomitéen, 

Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs, Institutt for klinisk 

odontologi, Universitetet i Bergen, Norge - 2. opponent, Gro Eirin 

Holde, Professor Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen i 

Jönkjöping, Sverige – 1. opponent og Elin Hadler-Olsen, 

Instituttleder IKO, UiT, disputasleder.  
 

Veiledere 

 

Hovedveileder førsteamanuensis Birgitta Jönsson  

Biveileder forskningsleder Nils Oscarson  

Biveileder professor Tordis Agnethe Trovik  

Biveileder førsteamanuensis Anders Tillberg 

 

Bedømmelseskomiteen 

 

Professor Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen 

i Jönkjöping, Sverige – 1. opponent 

Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs, Institutt 

for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Norge - 

2. opponent 

Førsteamanuensis Jan-Are Kolseth Johnsen, Institutt 

for klinisk odontologi,  

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske 

universitet – leder av komité 

 

  

Bilde: Etter forsvart avhandling 

av Ph.d. i helsevitenskap Gro 

Eirin Holde 
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Målselv tannklinikk på Blåtur  
 

Målselv tannklinikk har vært på sin «miniblåtur» som 

denne gang gikk til Narvik i Nordland 

fylkeskommune. Vi var på tur fra fredag 20. 

september til søndag 22. september 2019.  

Vi var på konsert med Fortunate Sons «Creedence 

Mania» i kulturhuset i Narvik og i god stil var vi godt 

forberedt. Det var flere som fikk i gang «rokkefoten» 

under en flott konsert.  

 

 
 

Flott samvær med kollegaer med inntakelse av god 

mat og drikke satte rammene for oppholdet. 

 

 
 

 
På bilde fra venstre: Elisabeth, Line, Torunn, Heidi, Hilde, Ali, 

Lillian, Sylvi og Yvonne, fotograf overtannlege Susanne Elting.  
 

Turen ble avsluttet med gondoltur på Narvik fjellet 

med deilig lunsj på Fjellheisrestauranten, 656 moh. 

Fra restauranten har du panoramautsikt over Narvik 

by, Ofotfjorden, den historiske malmhavnen og de 

majestetiske fjellene som omringer byen. Trivelig 

blåtur.  

Overtannlege Susanne Elting 

Midt-Troms tannhelsedistrikt  

 

 

 
 

 

 
Bilde: Solnedgang i Sagvassbotn 

 

Onsdag 28. august hadde vi på Sjøvegan tannklinikk 

en flott miljø tur. Vi gikk med god driv i nydelig høst 

natur. Etter et par timers tur gikk vi til hytta til Nina. 

Den ligger i Sagvassbotn i Salangen.  

 

 
Bilde fra venstre: Martine, Nina, Susanne, Randi og Silje. 

 

På hytta «Rabben» tok vi oss et deilig bad i elva. Nå 

hører det med til historien at det ikke var alle som 

dristet seg i elva, men de som ble igjen på 

elvebredden fikk seg en god latter allikevel. Nina 

beskriver opplevelsen som iskald – «Det var nesten 

så tennene løsnet fra kjøttet, så kaldt var det, men 

bade det måtte jeg, kunne ikke være dårligere enn 

de andre» - legger hun til og ler. Høy konkurranse 

faktor på Sjøvegan tannklinikk.   

 

Med deilige 24 grader i lufta, ble det fort varmt i 

kroppen etterpå. Deilig mat grillet vi og så på nydelig 

solnedgang.  

En nydelig, frisk, kald og trivelig dag i lag.  

 

 Hilsen oss ved Sjøvegan tannklinikk 

 

 

 

 

 

 

 

Sjøvegan 

tannklinikk 

var på  

fysak-tur  
 

Bilde fra venstre: Line, Sylvi, 

Lillian, Ali, Torunn, Elisabeth, 

Yvonne og Heidi. Fotograf 

overtannlege Susanne Elting. 

 
 

I tillegg var det markering av jubilant 

Heidi Leirvik, tannpleier – 

«prinsessen» som ble bekronet og 

verdsatt på en måte som seg hør og 

bør, da hun hadde bursdag fredagen. 
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Finnmark tannhelses historie 

  

 
 

Folketannrøkta i Norge ble først etablert i 

Finnmark  

Befolkningen så vel i Finnmark som i resten av 

landet, måtte forholde seg til leger når de hadde 

tannproblemer. De første tannlegene kom fra 

mellom-Europa til Norge på slutten av 1700-tallet. De 

første tannlegene kom til Norge på 1800-tallet. De 

kom fra Tyskland, de var regulert under 

kvakksalverloven og legene var motstandere av å 

anerkjenne de som egen yrkesgruppe. Først i 1893 

fikk vi en ettårig tannlegeutdanning i Oslo, basert på 

middelskoleeksamen og to års læretid i utlandet. I 

1909 ble utdanningen treårig, med krav om eksamen 

artium i bunnen.   

Spørsmålet om en offentlig tannhelsetjeneste for 

hele befolkningen ble tatt opp etter 2. verdenskrig. 

Bakgrunnen var den geografiske skjevfordelingen av 

tannlegene og stor mangel på tannleger i distriktene.   

Lov om folketannrøkt ble vedtatt i 1949, og 

innføringen startet i Finnmark i 1950, som det første 

fylket i Norge.  

 

Vi lar den nyutnevnte fylkestannlege Reidar 

Bergwitz- Larsen, som ankom administrasjonsbyen 

Vadsø den 15. august 1950 med kone og en 15 

måneders gammel sønn, fortelle med egne ord:  

 

«Lukten fra sildoljefabrikken på Vadsøya var den 

virkelige mottagelsen, men etter hyggelig samtale 

med «bybudet», en av byens originaler, ble vi 

installert i «hotellbrakka».  

Jeg skal ikke gjøre noe forsøk på beskrivelse av 

brakkas eksteriør, interiør eller den mat som ble 

servert. Intet rom var bestilt til tross for varsel i god 

tid til fylket.  

Snarest mulig etter ankomst gikk turen til 

fylkesbrakka medbragt familie for å få litt orientering 

om hva som var skjedd.  

Det viste seg at fylkesmannen var på ferie sydpå, og 

henvendelsen måtte da skje til fylkeskontorsjefen 

som var konstituert. Vi ble vist inn på hans «kontor» i 

brakka.  

Jeg må innrømme at mitt temperament på det 

tidspunkt holdt på å løpe av sted med meg. Årsaken 

til det var at «bybudet» hadde fortalt at leiligheten var 

bebodd, og intet var klart for noen innflytning.  

Jeg fikk også vite at det fantes et utmerket pensjonat 

i byen, fru Dahls pensjonat, men der var det fullt. Jeg 

plassert vår sønn på skrivebordet til kontorsjefen, litt 

demonstrasjon syntes jeg måtte vær tillatt. Da han 

kom og fikk se oss, ble situasjonen for så vidt 

avklart, fordi han uten videre sa at han hadde glemt 

at vi skulle komme. Tanken på å ta første hurtigrute 

sydover lå snublende nær. 

 

Jeg fikk så vite at fylkeslegens leilighet i 2. etasje 

stod ledig fordi han var syk og var sydpå, og at vi 

foreløpig kunne få den. Den midlertidige redning 

inntil vår møbler ankom, måtte da være fru Dahls 

pensjonat, og jeg sa at det måtte skaffes plass der 

samme dag, hvis ikke det gikk, forlot vi Finnmark.  

Saken ble ordnet samme dag, og vi flyttet inn hos fru 

Dahl og deretter inn i fylkeslegens leilighet, og tilslutt 

etter noen uker i den tiltenkte leilighet i 1. etasje, der 

vi ble i vel 7 år.  

Det hører med til historien at fylkeskontorsjefen 

senere ble vår beste medarbeider og støtte i 

utbyggingen av folketannrøkta i fylket.  

For å vise litt av mentaliteten der nord, kan jeg 

fortelle at allerede få dager etter ankomsten ble min 

kone og jeg invitert i fødselsselskap for 

fylkeskontorsjefens kone. Gjestfriheten i fylket smittet 

raskt over på «søringene».» 

 

Folketannrøkta vokser til 

Det største problemet var å få tak i lokaler til klinikker 

og boliger for distriktstannlegene. Følgene var 

tilgjengelig: Et kjellerlokale i Vadsø, en brakke i 

Honningsvåg, en brakke i Alta og en klinikk i et 

permanent bygg i Hammerfest. Ellers måtte alt 

bygges på nytt fra grunnen av. Kravene til klinikker 

og boliger kunne ikke settes særlig høyt hvis man 

skulle kunne hjelpe befolkningen innen rimelig tid. I 

tillegg var det vanskelig å skaffe dentalutstyr.  

 

Pasientjournaler, skjemaer, opplegg for 

regnskapsføring, kontrollordninger og dentallager ble 

etablert, og disse administrative systemene ble etter 

hvert godkjent av Helsedirektoratet i Oslo.  

Det ble nødvendig med lange og tunge reiser for å få 

det praktiske på plass.  

Vegene var dårlige, og en rekke steder var uten 

vegforbindelse, selv på fastlandet. Vegene var i 

Av Tannhelsesjef 

Finnmark 

fylkeskommune  

Torill H. Lauritsen 

Vadsø  
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ekstra dårlig forfatning fordi vegbevilgningene i de 

første årene etter krigen, måtte gå til bygging av 450 

nye broer som var sprengt av tyskerne. Fly fantes 

ikke, og man var henvist til hurtigrute og til leie av 

fiskebåter.  

Mange nifse episoder utspant seg. Vi lar 

fylkestannlegen selv fortelle:  

 

«Fylkestannlegen og en representant for Norsk 

Dental Depot var i Kjøllefjord for montering av utstyr 

og skulle deretter til Mehamn for tilsvarende 

oppdrag. Vi leide en skøyte. Skøytas besetning var 

far og en sønn, og været var tålig bra.  

Vi stod i styrehuset sammen med faren, som styrte, 

mens den 15 år gamle sønn var i maskinene. 

Bølgende ble etter hvert større.  

Da vi var kommet omtrent halvveis, til et sted hvor 

fjellet går rett ned i sjøen, stoppet motoren.  

Skipperen foretrakk ikke en mine, sa heller ikke noe, 

men forsvant ned i maskinen. Vi to passasjerer ble i 

styrehuset og ble enige om å holde skuta mot sjøen 

så godt vi kunne, mens vi stadig nærmet oss den 

svarte fjellveggen hvor sjøen slo mange meter høyt 

og varslet total utslettelse.  

Men da vi var kommet uhyggelig nær fjellveggen, 

hørte vi motorslagene igjen.  

Vi var reddet, og kom til Mehamn i god behold, hvor 

skipperen kom med en bemerkning som ingen av 

oss glemmer. Han sa bare: «Vi var heldig i dag.». 

De er rolige folk, finnmarkingene». 

 

De tre første distriktstannleger med klinikkhjelpere 

ble tilsatt samme høst. Neste år, i 1951, lyktes det å 

få opprettet flere tannklinikker og satt dem i drift. 

Halvparten av det personelle som fylkets tannrøkt 

skulle ha etter planen, ble tilsatt. Den 15. september 

1951 foretok den daværende sosialminister, Statsråd 

Aasland, den offisielle innvielse av folketannrøkta i 

Finnmark, og dermed også i Norge.  

 

Den videre utbyggingen av folketannrøkta gikk jevnt 

fremover, og i 1955 var etaten fullt utbygget etter 

opprinnelig plan med 22 distriktstannleger, selv om 

det stadig var mange ledige stillinger. Til 

sammenlikning kan jeg nevne at vi per i dag, i 2019, 

har 44 tannlegestillinger i den offentlige 

tannhelsetjenesten i Finnmark, og 18 private. 

 

I januar 1954 var helsedirektør Evang på befaring i 

Finnmark, og etter hjemkomsten uttrykte han i brev 

til fylkestannlegen sin store anerkjennelse av det 

som var oppnådd i folketannrøkta: 

«Det er jo minst en generasjon vi her har hoppet 

frem i ett sprang, og når vi bare får tannleger, skal 

det bli fine greier,» sier han.  

Loven om sivil tjenesteplikt for tannleger 

Tannlegemangelen var et stadig tilbakevendende 

problem. Da loven om sivil tjenesteplikt for tannleger 

kom i 1956, ble den derfor av største betydning for 

driften av folketannrøkta i Finnmark. Full drift av 

folketannrøkta ble helt avhengig av beordrede 

tannleger. I 1957 uttalte fylkestannlegen at 

folketannrøkta i Finnmark ville falle sammen som et 

korthus hvis loven ble opphevet i 1960.  

 

Folketannrøkta i Norge kom først i gang i Finnmark i 

1951, så i Nordland i 1953 og så i Nord- Trøndelag i 

1954. I perioden fra rundt 1960 til 1970 var det en 

særdeles aktiv periode med hurtig og kontinuerlig 

etablering i nye fylker. Samtidig fortsatte utbyggingen 

og videreføringen av behandlingsopplegg i de 

fylkene som var i gang. Behovet for tannleger, og 

små bevilgninger over statsbudsjettet skapte 

imidlertid problemer. 

 

70- årene kom med oljealder og radikale endringer 

innen økonomi og samfunnsliv, ikke minst 

demokratisering av arbeidslivet, 

medbestemmelsesrett, miljøvern og kvinnefrigjøring. 

En annen viktig begivenhet var etableringen av en 

selvstendig fylkeskommune i 1976. Hittil hadde 

fylkesmannen vært leder av den fylkeskommunale 

administrasjonen.  

Optimismen i oljeindustrien ga seg også utslag innen 

helsevesenet. Store og omkostningskrevende 

sykehusplaner så dagens lys.  

Det intense forebyggende arbeidet som startet i 60-

årene innen tannhelse, fortsatte på 70-tallet. Dette 

arbeidet ble bedre organisert og systematisert.  

Samarbeid mellom distriktslege, helsesøster og 

tannhelsepersonale om forebyggende arbeid for 

småbarn som gikk ut på å informere og motivere 

småbarnsforeldre, fikk kariesprosenten drastisk ned. 

Andre grupper enn barna og unge kom inn som 

lovpålagt klientell, og spesialisttannhelsetjenesten 

ble utbygd.   

 

Tannhelse i Finnmark i dag 

Det forebyggende arbeidet og innføring og bruk av 

fluor, har sammen med systematisk innkalling av 

barn og unge i seg selv virket holdningsskapende, 

og ga bedre tannhelsevaner i befolkningen.  

 

Når det gjelder kariessituasjonen har vi fortsatt 

utfordringer. Finnmark ligger blant fylkene lavest på 

statistikken, men det går hele tiden riktig vei. 

Sammenlikningen av tannhelsetilstand og 

kariesforekomst er vanskelig uten å ta hensyn til 

andel undersøkte eller behandlede barn og unge. 
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Det er veldig store forskjeller både i andel 

undersøkte og andel med hull.  

Det er viktig å ha en god måloppnåelse på under 

offentlig tilsyn, det har vi i Finnmark, og det er veldig 

bra. Vi ligger altså høyt prosentvis på undersøkte og 

behandlede på alle tre årsindikatorene. Av våre 5-

åringer i 2018 er det 77 % som er kariesfrie, 95 % er 

undersøkt.  Bare Oslo er verre enn oss, der er det 72 

% av 5-åringene som er uten hull, men der er kun 63 

% undersøkt.  

Når det gjelder 12-åringene som er undersøkt og 

behandlet i 2018, er ca. 53 % uten hull, landsbasis 

60 %. Telemark, Møre og Romsdal ligger under oss 

med hhv, 51 % og 52 %.  

Blant 18-åringene våre er det kun 17,4 % som ikke 

har hull, det er lavest i landet, landsbasis ligger på 

26,7 %.    

Vi har utfordringer når det gjelder kariessituasjonen, 

men vi står på, og ser resultatene av god og 

målrettet forebygging – her gjør våre dyktig 

tannpleiere en meget god jobb i Finnmark.  

Da jeg begynte som tannhelsesjef var vi 

organisatorisk lagt under opplæringsavdelingen i 

fylkeskommunen. Jeg jobbet målrettet for at vi skulle 

bli en selvstendig etat under fylkesrådmannen, noe 

jeg mente var helt legitimt all den tid vi ikke bare var 

en avd. med 3-4 ansatte på tannhelseavdelingen, 

men en stor etat bestående av nesten 150 ansatte 

med et stort budsjett. 1. oktober 2008 ble vi innrullert 

organisatorisk direkte under Fylkesrådmannen.  

 

Divisjon for kultur og levekår 
Nå står vi foran en situasjon hvor vi skal 

innplasseres i en divisjon som heter Divisjon for 

kultur og levekår. Stein Ovesen er ansatt som 

toppsjef; adm.sjef. I Troms fylkeskommune er det 

parlamentarisme, i Finnmark har vi 

formannskapsmodellen. Uklart hva vi vil få i det nye 

fylket, men det ligger an til parlamentarisme også 

her.  

Det er også tilsatt fire divisjonsdirektører for hhv. 

Samferdsel, Kultur og levekår (tilsatt Marianne 

Pedersen som per i dag er fylkeskultursjef i 

Finnmark). Næring og kompetanse og Plan og 

økonomi, sistnevnte skal også ha rollen som ass. 

adm.sjef. Hensikten med disse divisjonene er at 

modellen skal kunne brukes av politikerne og adm. 

som strategisk verktøy for å se ting i sammenheng, 

identifisere utfordringer og gjøre strategiske 

prioriteringer, som det heter i vedtaket i 

Fellesnemnda den 4. juni i år. Modellen skal også 

kunne ivareta fremtidige oppgaver.  

Div.dir. for kultur og levekår er lagt til Tromsø, og 

selve tannhelseavdelingen i nivå 3 i modellen er 

også lagt til Tromsø. Vi blir en tjeneste på 450 

medarbeidere som arbeider stort sett rundt i nesten 

samtlige kommuner i det nye sammenslåtte fylket. 

Budsjettmessig ligger vi på tredjeplass etter 

opplæring og samferdsel – vi blir en stor etat, eller 

avdeling som det nå vil hete. 

Det er ikke avklart om det blir selvstendige ass. div. 

dir., eller om en av avd.lederne skal ha den rollen. 

Heller ikke om det skal være stedlig ledelse.  

Når det gjelder nivå 3, dvs. avdelingene, så skal 

styringsgruppene, prosjektgruppene og 

ekspertgruppene komme med forslag til 

hensiktsmessig organisering av tilbudet. 

Divisjonsdirektørene skal overta ledelsen av 

prosjektgruppene, og mandatene kan bli endret.  

 

Når det gjelder stab og støttefunksjoner kan enkelte 

være i divisjonene, men det står i fellesnemdas 

vedtak om at det må gjøres en avveining av 

hensynet til å bygge robuste fagmiljø, dvs. samle alt 

av HR og økonomi i det nye storfylket èn 

stabsfunksjon.  

For tannhelses vedkommende har vi både fra Troms 

og Finnmark meldt inn både skriftlig og muntlig, at vi 

må få beholde personal- og økonomirådgiverne i 

tannhelseavdelingen. Fjerner vi dem, vil vi ikke ha 

noen tannhelseavdeling igjen, og det blir 

vanskeligere og gi raske og gode tjenester og være 

tilgjengelig for overtannlegene, klinikklederne og alle 

dere ute på klinikkene. Det er innlysende når man 

ikke er dedikerte medarbeidere for tannhelse, men 

må jobbe også med andre områder i 

fylkeskommunen, vil tjenesten bli fragmentert.  

Dette er foreløpig uklart, men vi må bare fortsette å 

stå på og synliggjøre våre behov! Dette per 

september 2019.  

 

Tannhelsesjef Finnmark fylkeskommune  

Torill H. Lauritsen 

Vadsø  
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Høsten - Tid for høststorm, møll 

og distriktsmøte i Nord-Troms  
 

Som møll mot en lyslampe samles 

Tannhelsetjenesten i Nord-Troms seg i høststormen.  

For å unngå at vi vilkårlig stilte oss opp på trapper 

rundt omkring i bygda og stirret på utelys, ble årets 

distriktsmøtet lagt til Lyngseidet, der alle ble 

innkvartert på Magic Mountain Lodge. Klinikkene 

nordfra (Burfjord, Sonjatun, Skjervøy og Olderdalen) 

tok morgenferga over fjorden der de møtte Hatteng 

og Lyngseidet. Det var duket for to dager med faglig 

påfyll og sosialt samvær. 

 

De siste dagene før møtet ble det store 

omrokkeringer i fagprogrammet, men Tove 

Bendiksen (prosjektleder tann) sto støtt og gav hele 

distriktet et faglig løft den første dagen. Tove holdt et 

engasjerende og interessant foredrag om samarbeid 

og utadrettet arbeidet, introduksjon til det viktige 

arbeidet som er gjort med hefter om 

samarbeidsavtaler og verktøy for de ansatte på 

nettsiden til tannhelse. 

 

Etter det faglige var ferdig for dagen var det klart for 

den faste turen på distriktsmøtet. Alle var klare, selv 

pølsene og veden var klar, for det som for dem var et 

rent kamikaze oppdrag. Nå var det været som ikke 

spilte på lag. Regn og vind gjorde sin entré inn 

Lyngenfjorden.  

Her måtte det tenkes alternativer … 

 

En telefon ble tatt, og det lød et ja fra andre enden. 

Vi hadde et nytt mål for kvelden. Tur og 

pølsebrenning ble byttet ut med en annen form for 

brenning. Vi hev oss i bilene alle mann. Aurora Spirit 

var målet, guidet tur og hjemmebrenning (i lovlige 

former ble vi forsikret om). Etter halvannen time på 

omvisning på verdens nordligste (lovlige) destilleri 

var vi fulle av nye inntrykk. Det var et spennende 

avbrekk med innsyn i kunsten av destilleri og 

spenstig gründer-virksomhet. Pølsene måtte bøte 

med livet likevel, siden vi alle var småsulten, men 

veden fikk leve nok en dag.  

 

Kvelden ble avrundet med middag og sosialt 

samvær på den magiske lodgen, der vertskapet 

disket opp med lam fra Lyngen. Full, av lam og 

sosiale inntrykk gikk vi til køys til vidt forskjellige 

tider, noen vesentlig tidligere enn andre, men de 

aller fleste fikk en god natts søvn.  

 

 
Bilde: Overtannlege Sjalg Dagssønn Haugsnes i action på Aurora 

Spirit. Tøff viking i sinn og skinn.  

 

På dag nummer to var det planlagt en storstilt 

brannøvelse for alle mann, men her måtte det 

stables på bena faglige forelesninger etter at 

brannøvelsen gikk opp i røyk rett før distriktsmøtet. 

Tor-Håkon Larsen holdt en interessant forelesning 

om smittevern basert på TANK-Kursene til NTF. Det 

ble gjennomført Quiz underveis og vinnerne ble 

hedret på passende vis. 

 

 
Bilde: Vinnerlaget i smittevern Quiz ble hyllet av gode kollegaer i 

Nord Troms tannhelsedistrikt.  

 

Vi avrundet herligheten med en time om personvern 

og datasikkerhet framført av overtannlegen selv. En 

god lunsj satt punktum for det hele før vi gikk hvert til 

vårt, noen med ustødige skritt og andre vugget rolig 

over fjorden. 

 

Takk for et fint Distriktsmøte! 

 

Overtannlege Sjalg Dagssønn Haugsnes 

Nord-Troms tannhelsedistrikt  
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Fylkestannhelsesjef Peter 

Marstrander representerte Norge 

i VM i Kina 

  

 
Bilde fra venstre: Leif-Erik Stabell, Helge Mæsel, Roald Mæsel, 

Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander, Tolle Stabell, Tor Bakke.  

 

Som noen muligens har registrert har 

fylkestannhelsesjefen vært forsvunnet fra Tromsø i 3 

uker nå i september. De 3 ukene var fordelt på 1 uke 

ferie og 2 ukers VM-spill. Norge var kvalifisert for VM 

i bridge i åpen klasse, dameklassen og 

seniorklassen gjennom sin innsats i EM i Ostende i 

fjor.  

I utgangspunktet er det 24 lag som får delta i VM, 

hvorav 8 fra Europa, men dersom noen lag trekker 

seg fra deltakelse vil de ledige plassene bli tilbudt til 

de neste på kvalifiseringslisten. Ingen lag stilte fra 

Sør-Amerika, så i seniorklassen var det derfor hele 

11 lag fra Europa (inkl. Tyrkia), 3 lag fra Nord-

Amerika, 3 lag fra Kina (Kina, Taiwan og Hong 

Kong), Australia, New Zealand, India, Japan, 

Indonesia, Forente arabiske emirater og Reunion (fra 

den afrikanske sonen), en øy langt ut i det indiske 

hav, som stort sett bare nås med fly fra Paris eller 

Sør-Afrika.  

Det spilles en serie med korte kamper mot hver 

motstander først, så går de 8 beste til kvartfinaler. 

For fire år siden nådde vi kvartfinalen (nr. 7), så det 

var også målet i år, men i år gikk det langt dårligere 

og vi endte på 16. plass etter seriespillet. En 

skuffelse for oss alle på bildet, men laget i 

dameklassen kom til kvartfinale, og laget i åpen 

klasse ble nr. 3 til slutt. Så Norge gjorde et godt VM.  

 

Utbyttet ble likevel slett ikke så verst, fordi vi lærte 

mye om Kina. Folk var stort sett blide, og danset i 

parker og gater, både om morgenen og 

ettermiddagen. Vi slo oss selvsagt med på noen 

runder og det var populært. Men mange (f.eks. 

taxisjåfører) hadde ingen engelskkunnskaper. Vi var 

i de tre byene Beijing (som betyr den nordlige 

hovedstad), Xian (som betyr den vestlige fred) og 

Wuhan der VM foregikk.  

Beijing er en av verdens største byer, mens de to 

andre byene ligger på rundt 10 millioner innbyggere. 

Det var imponerende infrastruktur i landet med veier, 

jernbane (!) og en skyline av høyblokker. Dessuten 

adskillig flere offentlige toaletter enn i Tromsø og 

andre norske byer - selv folketallet tatt i betraktning.  

 

Som transport mellom byene brukte vi lyntoget med 

en fart på opptil drøye 300 km i timen. I Beijing var vi 

selvsagt med cable car opp på den kinesiske mur, i 

Xian som har vært hovedstad i Kina i over 1000 år, 

så vi terrakottahæren og hadde en dag opp i fjellene 

(ca. 1500 meter) og syklet på bymuren, og i Wuhan 

spilte vi mest bridge, men fikk også med oss panda 

og andre dyr, og byvandringer etter at vi ble slått ut.  

Det var billig å kjøre taxi. Det var også billig å spise 

på de fleste steder, men spekteret var stort. Ølprisen 

varierte fra 4 til 40 kinesiske (ca. 5 til 50 kr).  

Hotellprisene var derimot forholdsvis dyre. 

 

Til slutt gikk turen tilbake til Beijing, alle gatene var 

pyntet med kinesiske flagg, og folk hadde trent i 

mange uker på den store feiringen av 70-årsdagen 

for Folkerepublikken Kina. Men vi tok maxitaxi til 

flyplassen før alle menneskene i gatene gjorde slutt 

på framkommeligheten og kaoset ble for stort. 

 

 

Bilde: Den himmelske freds plass, 天安門廣場 i Beijing. Plassen 

er 880 x 500 meter eller 400 000 m². Her tar Anne-Mari (Peters 

kone) selfie av bridge venner Bjørg og Roald og til høyre Peter. 

Privat bilde.  

 

Hilsen fylkestannhelsesjef Peter Marstrander  
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Storsteinnes tannklinikk deler 

reisebrev fra Stockholm 
 
Torsdag 26. september 2019 var kofferten pakket og 

damene var klar for storbyreiseopplevelse i 

Stockholm. Fra tannklinikken reiste vi 4 stykker. Eva 

Markussen, Lena Y. Abrahamsen, Ramona I. 

Johansen og Kristin Solvang.  

Tidlig, tidlig på morgenen dro vi i vei, men det var 

ingenting å si på humøret. Lena var ansvarlig for 

innkvartering og hadde ordnet et flott hotell midt på 

Drottningsgatan.  

 

I etasjen over var det tilfeldigvis en tannklinikk og 

freidig som vi er, var vi ikke sen om å ringe på. Vi 

presenterte oss som tannhelsepersonell og spurte så 

pent om vi kunne få komme inn på omvisning. De 

hadde et øyeblikk og syns det var morsomt med 

besøk fra naboen i vest.   

 

 
Bilde fra venstre: Lena, Eva, Kristin og Ramona fra på besøk i 

svensk tannklinikk.  

 

Vi kom inn i et flott venteværelse i et ærverdig 

gammelt bygg. Noe annerledes fra slik vi kjenner 

venteværelser kanskje, men veldig koselig. Dette var 

en privat klinikk med 3 tannleger. De behandlet 

hovedsakelig voksent klientell. De kunne fortelle om 

utfordringer som liten klinikk i konkurranse mot større 

kjeder som tilbyr gratis første konsultasjon ol. 

Vi fikk også litt innføring i finansiering av svensk 

tannhelsetjeneste. I Sverige er det gratis tandvård til 

og med fylte 23 år. Fra 24 tom. fylte 29 år får man et 

tilskudd på 600,- kr årlig. Fra 30-64 år er det 300,- pr. 

år. 65 år og oppover er det igjen 600,- kr pr. år. Dette 

kan spares opp i inntil 2 år slik at egenandelen på 

tannbehandling ikke blir for stor. Har man utgifter 

over 3 000,- kr pr. år finns det et høgkostnadsskydd 

hvor utgifter mellom 3 000,- og 15000,- dekkes med 

50 %. Utgifter over 15 000,- dekkes med 80 %.  

 

 
Bilde fra venstre: Ramona, Eva, Lena og Kristin. Spa: Kristin, Eva, 

Lena og Ramona. 

 

Været var upåklagelig de første dagene. Regn på 

lørdag, men ingen sure miner. Vi har vandret 

Stockholm på kryss og tvers med Lena som guide. 

Hun er godt kjent fra tiden hun bodde i Sverige og 

loset oss trygt rundt. Rett over gata fra der vi bodde 

ligger Centralbadet, så fredag morgen var det spa på 

gjengen. Deilig start på dagen med svømming, 

boblebad og sauna.  

 

Det har vært en fin tur med masse fliring, god mat og 

drikke, shopping og fine opplevelser. Vi kan knapt 

vente med å planlegge ny tur.  

 

Hilsen fra Storsteinnes tannklinikk Eva, 

Lena, Ramona og Kristin  
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Runde dager på Sør-Tromsøya 

tannklinikk – Surprise!   

 
Bilde: Jubilanter Maria Abrahamsen og Eirik Bremer.  

 

Det var stor stemning på Sør-Tromøya tannklinikk da 

det i lunsjen ble arrangert overraskelsesfest for 

Maria Abrahamsen og Eirik Bremer som begge 

hadde hatt stordager i sommer. De ble beæret med 

hjemmelagd kake, blomster og spesialproduserte 

gratulasjonskort –med dikt av klinikksjefen sjøl. 

Begge var både overrasket og fornøyd med gode 

kollegers påfunn!  

Overtannlege Marit Eidissen 

Tromsø tannhelsedistrikt 

 

Inn i pensjonistenes rekker 
 

 
Bildet: Torill Irene Hansen  

 

Toril Irene Hansen har gått av med pensjon, og 

hadde sin siste dag på jobb som tannhelseassistent 

på Sonjatun tannklinikk 20.september 2019.  

 

Hun har jobbet hos oss siden 1.mars 2009, og har 

vært et arbeidsjern uten like. Vi ønsker henne lykke 

til videre i pensjonisttilværelsen. 
 

Hilsen oss ved Sonjatun hovedtannklinikk 

Nord Troms tannhelsedistrikt 

 

Redaktøren av denne utgaven av 

Munnharpa tropper av …… 
 

 
Bilde: Nytt nøkkelkort for Sissel.  

 

Etter nesten fire år her på tannhelse i Troms 

fylkeskommune tropper jeg nå av jobben som 

rådgiver og redaktør i anna hver utgave av 

Munnharpa.  

 

Det har vært flotte år med lærerike, interessante, 

utviklende og spennende arbeidsoppgaver. Jeg har 

samarbeidet og blitt kjent med mange trivelige 

arbeidskollegaer i alle våre distrikt og det er med 

gru/gleding jeg nå slutter her hos dere. Det er masse 

spennende som skjer i tiden framover hos dere på 

tannhelse og jeg føler ikke at jeg er ferdig her i det 

hele tatt. Men jeg må gripe de muligheter som 

kommer.  

 

Jeg har fått ny jobb som økonomi rådgiver i 

utdanningsetaten, så jeg flytter bare tre etasjer ned 

her i fylkesbygget i Tromsø. Så selv om vi ikke skal 

jobbe samens her i tannhelse, vil jeg nok møte på 

mange av dere igjen.  
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Jeg ønsker dere lykke til i prosessen med 

sammenslåing av de to fylkene. Jeg har stor tro på at 

dere fine folk kan utvikle og løfte tannhelse til nye 

høyder.  

Hilsen avtroppende redaktør og rådgiver  

Sissel Lyngsmark Båtnes 

Ekspertgruppe - Økonomi, HR og 

administrasjon på besøk i Vadsø 

  
 

Torsdag 22. august og fredag 23. august 2019 var 

administrasjonen i tannhelse fra Troms 

fylkeskommune på besøk hos administrasjonen i 

tannhelse fra Finnmark fylkeskommune. Peter, Per 

Ove, Vigdis, Anita og Sissel reiste opp til Vadsø med 

tidlig fly og fikk en flott tur i nydelig vær.  

 

Vi ble møtt av Torill, Kari, Randi og Liv Inger til lunsj 

på fylkeshuset i Vadsø. Det var planlagt arbeidsmøte 

begge dager for å klargjøre og gå igjennom 

arbeidsoppgaver som må tilpasses og eventuelt 

endres ved sammenslåing av de to fylkene 1. januar 

2020.  

 

Etter to flotte dager var det mange ting som var 

avklart og vi hadde lært mye og fikk god forståelse 

for hverandres arbeidsoppgaver. Gjennom 

systematisk gjennomgang fikk vi avklart hva som 

hastet å avklare og hvem som fikk ansvar for 

forskjellige oppgaver. Det kommer nok til å bli mange 

ting som vi må tilpasse etter sammenslåing, men 

med godt samarbeid skal vi få det fint til. Det blir 

spennende med mange nye arbeidskollegaer og 

masse viktig kompetanse som vi tar med oss fra 

begge fylker.  

 

Vi spiste hyggelig middag på hotellet i Vadsø og 

damene fra Tromsø fikk litt tid til shopping i fine 

butikker i Vadsø. Både Per Ove, Peter og Sissel fikk 

seg en god luftetur ut til fortøyningsmasta for luftskip 

ute på Vadsøya. Masta ble oppført i 1926, etter å ha 

blitt bygd på en italiensk militærflyplass, og frakta til 

Vadsø i mindre deler. Siden har den kun blitt brukt to 

ganger; til Roald Amundsens ferd over Nordpolen, – 

og av luftskipet «Italia» og mannskap, som stoppet i 

Vadsø før en Luftskip-kopiekspedisjon som endte 

med havari i polisen i 1928. 

  
Bilde: Fortøyningsmasta for luftskip ute på Vadsøya, Sissel var på 

oppdagelses ferd i Vadsø.  

 

Vadsø kommune er en kommune som ligger i det 

østlige Finnmark på sørsiden av Varangerhalvøya. 

Den grenser i nord til Båtsfjord, i nordøst til Vardø og 

i vest til Tana og Nesseby, og møter Berlevåg i ett 

punkt i nordvest. Sør for Varangerfjorden ligger Sør-

Varanger kommune. Vi var veldig heldig med været 

og fikk se Vadsø fra en flott side. Nydelig lys om 

kvelden med skimt av Nordlys. Haren hoppet over 

rundkjøringa og flaggstangsnorene blafret i vinden 

over brua. Vi var kjempe fornøyd med arbeidsmøtet 

og en flott tur til Vadsø. Vi gleder oss til fortsettelsen.  

 

Redaktøren 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde: Brua fra Vadsøya, foto tatt av Sissel L. Båtnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Våre nye arbeidskollegaer i 

tannhelse, Liv Inger, Torill, Kari og 

Randi fra Finnmark 

fylkeskommune.  
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Fra barnevern til sykehjem på to dager

Tannhelsetjenesten i Troms har gleden av å ønske alle våre ansatte velkommen til etatssamling i 

Tromsø 13. og 14. november 2019. Kurset og det sosiale programmet er på Clarion Hotel The Edge. 

 

Tema for kurset er hvordan vi kan bruke våre samarbeidspartnere for å møte våre mest sårbare pasienter på best 

mulig måte. Foredragsholderne er hentet både lokalt og nasjonalt, og vi ser fram til to engasjerende dager som 

kan gi nye ideer til hvordan vi skal jobbe. Dag en vil bli viet til barn –med fokus på samtaleteknikk, journalføring og 

samarbeid med barnevernet. Dag to skal de eldre i fokus – Hvordan kommer vi på banen på sykehjemmene, 

hvordan kan vi lære opp annet helsepersonell. Dagen rundes av med siste nytt på periofronten.   

 

 Velkommen til spennende dager!  

 

Beste hilsener fra arrangement komiteen:  

Elin Wilhelmsen, Tove Bendiksen, Per Ove Uglehus, Lars Inge Byrkjeflot og Marit Eidissen 

Kl. 10:00  Registrering og mingling 
Kl. 10:45 Programstart  
   Solveig Ude: «Hva gjør vi når vi er bekymret for et barn?»  
Lunsj  

Solveig Ude: «Det som ikke er dokumentert har ikke skjedd!»   
  

Tove Bendiksen: Tannhelsetjenestens samarbeid med Barnevernstjenesten. Tove har med seg 
Lars Inge Byrkjeflot som forteller om TannBarn, og Inger Slettum Olsen fra Barnevernstjenesten i 
Lenvik som forteller om samarbeidet med tannhelsetjenesten der. 

Kl. 17:00 Fagprogram slutt 
Kl. 19:00  Bankett og dans på The Edge 

Kl. 09:00  Fagprogrammet starter  
Gunhild Strand: Tannhelsetilbudet til pasienter på sykehjem og i hjemmesykepleie. Hvordan står 
det til med disse pasientene, og hva gjør vi for å hjelpe dem best mulig? 

Lunsj  
Vinnere av Zendiumprisen 2019: Samarbeid med helsefag på videregående skole, Wenche 
Nylund, Rita Hogefeld har med seg lærer på Nordborg VGS Gunhild Skavlan, og de vil fortelle om 
sine erfaringer fra samarbeidet 

  
Gro Eirin Holde: Nytt diagnosesystem i perio   

  
Kl. 15:00 Avslutning – Oppfordrer alle til å delta i trekning av sykt fete premier  
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Send inn tips om ALT av interesse for oss i Tannhelse,  

både sosialt og faglig til Munnharpas redaksjon på 

E-post adresse er: 

 

munnharpa@tromsfylke.no 
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