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Den 22. – 23. november ble det gjennomført 
en vellykket spesialistsamling i Tromsø. 
Hovedfokus var regionalt samarbeid. 70 
spesialister og hjelpepersonell fra hele Nord-
Norge deltok på samlingen, og det kom klart 
fram at det er et behov for sosialt og faglig 
samarbeid i regionen.  

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for 
Nord-Norge (TkNN) skal ha regionfunksjon for 
Nord-Norge.  Etableringen av 
tannlegeutdanningen i Tromsø, samt et 
odontologisk kompetansesenter i nært 
samarbeid med tannlegeutdanningen sies å 
være det største faglige løftet som har skjedd 
norsk tannhelsetjeneste siden etableringen av 
tannlegeutdanningen i Bergen på 60-tallet. 
Hele regionen skal være med å bygge opp det 
odontologiske fagmiljøet. og det regionale 
samarbeidets innhold og form skal 
konkretiseres og initieres av de tre fylkene i 
regionen.  

 Programmets sammensetning skulle gi 
inspirasjon og synliggjøre muligheter i 
forbindelse med det regionale samarbeidet. 
Fylkestannhelsesjef Endre Dingsør innledet 
samlingen. Overtannlege Rolf Mensen 
presenterte så bakgrunnen for 
kompetansesentra i Nord-Norge. Overtannlege 
Ragnhild Nordengen orienterte om TkNN.  
Faglig leder ved IKO, Harald Eriksen ga en 
generell informasjon om tannlegeutdanningen, 
og overtannlege Lars Inge Byrkjeflot orienterte 
hvilke tanker som ligger til grunn for ekstern 
praksis. Kjeveortoped Gisle Evjen delte 
erfaringer og kunnskap om Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning.   
 
Administrativ leder for TkNN, Jorunn Nyheim, 
holde foredrag om regionalt samarbeid og hun 
orienterte om det regionale prosjektet som skal 
etableres i den videre prosessen. For å få 
gode innspill og ideer til dette arbeidet var det 
flere gruppearbeid som tok for seg tema som;  
hva skal vi samarbeide om og hvordan vi kan 
organisere dette. Mange gode innspill vil bli tatt 
med i den videre prosessen.  
 
Samlingens andre dag var forbeholdt eksterne 
foredragsholdere. Dagen startet med 
inspirerende foredrag fra avdelingsleder for 

nasjonalt senter for telemedisin, Steinar 
Pedersen og leder for nettbasert 
kompetanseutvikling, Kirsten Eriksen. 
Deltakerne fikk innføring i muligheter og 
erfaringer med bruk av IKT, samt nettbasert  
kompetanseutvikling i telemedisin brukt i 
undervisning og faglig samarbeid. Dette kan ha 
stor overføringsverdi innenfor odontologifaget.   
 
Prosjektleder for desentralisert 
spesialistutdanning, Hedda Høvik, ga en grundig 
innføring i pilotprosjektet, OrtoPol@r og planer 
for MaxillioPol@r, og Håkon Edvardsen satt 
forsamlingen inn i tekniske løsninger- nett og 
kommunikasjonsbehov.     
 
Dagens siste tema var tverrfaglig samarbeid. 
Spesialist i periodonti, Kari Mette Andersen delte 
erfaringer m.h.t. tverrfaglig samarbeid, for så å 
introdusere Kari Birkeland fra Eksperttjenesten i 
det odontologiske fakultet og Kari Storhaug fra 
TAKO senteret. Foredragene fra de to 
sistnevnte ble overført ”live”  på storskjerm i 
Fylkestingsalen.                 

 
Samlingen som gikk over to dager hadde et 
variert program, både faglig og sosialt. 
Festmiddag ble holdt på Clarion Bryggen 
hotell, og toastmaster var Kristian Figenchou 
fra Hålogaland teater. Han fikk fart på 
lattermusklene, og holdt et forrykende show i 
tillegg til oppgaven som toastmaster.  

 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for 
Nord-Norge håper at deltakerne fikk godt 
utbytte av disse to dagene, og at det ga 
inspirasjon til et godt og samlende arbeid for 
det odontologiske fagmiljøet i vår landsdel.                  
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Administrasjonen og 
Tromsø 
tannhelsedistrikt ble 
invitert da Peter feiret 
sin 50-årsdag på 
Nordøya. 
Tannhelsesjefen 
takket bl.a. Peter for 
hans engasjement i 
forbindelse med 
tannlegeutdanninga. Gratulerer med de 50, Peter!  

 

Av: Jorunn Nyheim 
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Det nærmer seg jul. En god tid for refleksjon. 
 
2004 har har vært et begivenhetsrikt år i 
fylkeskommunen. Parlamentarismen ble innført 
etter fylkestingsvalget med de utfordringer 
denne styringsformen gir administrativt og 
politisk. Det ser  imidlertid ut som ting 
etterhvert faller på plass og 2005 burde være 
året organisasjonen vi er en del av finner sin 
form og sine sterke sider. 
 
I tannhelsesektoren er det skjedd en del glade 
begivenheter. Tannlegestudiet er startet, og 
tannhelseetaten feiret begivenheten med brask 
og bram to hele dager til ende. To flotte og 
velfortjente dager for oss alle. Takk til dere alle 
for at dagene ble en begivenhet våre gjester 
satte pris på. Jeg har fått mange hyggelige 
tilbakemeldinger. 
 
Noen av utfordringene neste år er å 
tilrettelegge eksternraksisplasser til 
tannlegestudentene som skal ha mye av sin 
praksis ute i tannhelsetjenesten. Så snart 
statens finansiering er på plass vil 
tannhelsetjenesten starte arbeidet med å legge 
forholdene tilrette på aktuelle klinikker. 
Medarbeidere på eksternpraksisklinikker vil 
etterhvert også få tilbud om etterutdanning ved 
Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved 
universitetet i Tromsø. 
 
I disse dager digitaliseres røntgen og går alt 
etter planen er dere digitale rett over nyåret. 
Da går fix og fremkaller over i historien. 
Dermed har vi en sentral server som 
kombinerer digital journal og digitale 
røntgenbilder. Det bør gi oss mange 
muligheter. Ikke minst vil databasen være et 
ypperlig databank for forskning i 
tannhelsetjenesten. Med andre ord; det er ikke 
nødvendig å være ansatt på et universitet for å 
forske. Det gir nye karriereveier for 
medarbeidere i tannhelsetjenesten i Troms. Nå 
venter vi bare på versjon 6.0 av Opus som er 
lovet i lengre tid. Versjonen er mer tilrettelagt 
for større organisasjoner som vår og bør bli et 
lite kvalitetsløft. 
�
2005 byr på mange nye muligheter for 
tannhelsetjenesten i Troms. Imidlertid føler jeg 
at det er tid for litt konsolidering og tempoet på 
utviklingsprosjekter vil bli noe dempet. Noe av 
fokus i 2005 blir effektivitet i 
tannhelsetjenesten. Bakgrunnen for dette er at 
kostra ikke beskriver oss i så vennlige ordelag. 
(Kostra er en nasjonal innsamling av data blant 
annet fra tannhelsetjenesten i hele Norge.)  
�

Men vi står han av. Jeg benytter anledningen 
til å takke dere alle for innsatsen i 2004 og 
ønsker dere en riktig god jul og et godt år. 
 
Og sist men ikke minst - gratulerer  til Kjell 
Sverre som har fått kongens 
fortjenestemedalje i sølv og KS hedersmerke.  
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Spesialkonsulent 
Håkon Edvardsen er 
tiltrådt i nyopprettet 
prosjektstilling ved 
TkNN frem til 31.07.06. 
Arbeidsoppgaver er 
koordinering og 
utvikling  av IKT 
prosessene i 
tannlegeutdanningens 
nybygg ”TANN” og 
TkNN. Håkon er 
personellmessig 
tilknyttet IT-senteret, 
men har arbeids- 
plassen sin hos 
tannhelseetaten. Som 
vi ser av bildene tar 
Håkon sine nye 
arbeidsoppgaver svært 
alvorlig. 
 
Hjertelig velkommen til oss, Håkon. 
 
---------------------------------------------------- 
 
#���������,- �#���������,- �#���������,- �#���������,- �����
..fra Finnsnes tannklinikk dro en munter gjeng 
på åtte damer fra 33 – 71 år, på vårtur til 
Budapest. Fikk lyst å dele våre 
reiseopplevelser med dere. Denne turen hadde 
vi spart til og planlagt i 3 år. 
 
Vi reiste fra Bardufoss fredag 28. mai 
(pinsehelga). Vi bodde bra på Grand Hotell. 
Budapest er en nydelig by med mye fin, 
gammel arkitektur. Elva Donau deler byen i to, 
Buda og Pest. Vi bodde på Budasiden og 
herfra så vi til Pest med Gellerthøyden. Denne 
besteg vi ved å gå til topps – det ble mye 
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mosjon da vi måtte oppleve mest mulig av 
byen.  

 
På kvelden etter mørkets frembrudd lå 
Gellerhøyden opplyst, nesten majestetisk over 
byen. En kveldstur med operettebåten på 
Donau var flott med allsidig underholdning fra 
opera til magedans. Restaurantene vi besøkte 
bød på smaksopplevelser ang. mat og drikke 
og fin underholdning i form av musikk og 
folkedans. Byen anbefales på det varmeste. Vi 
er allerede i gang med sparing til ny tur. Hvor 
den går vet vi ikke pr. i dag.  
 
Ønsker alle ei god jul og et godt nyttår! 
 
Hilsen Elisabeth, Tove, Torild, Tulla, Sonja, 
Sigrid, Edith og May-Britt 
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Av: Håkon Tande og Siv Karin Atabong 

Vi fikk greie på det, Overtannlege Kjell-Sverre 
Hanssen skulle få formelle bevis på at det ble 
satt pris på han. Han er tildelt HM Kongens 
Fortjenstemedalje i sølv og Kommunenes 
Sentralforbunds hedersmerke. Dessverre 
skulle tildelingen foregå i Tromsø.  
 
Vi ble overrasket og satte stor pris på meilen 
fra Tannhelsetjenesten med invitasjon til å 
være med på høytideligheten i Tromsø. De av 
oss som hadde anledning og det var de fleste, 
sto gjerne opp grytidlig for å ta Fjordkongen 
nordover. Som han har gjort mange ganger 
før, stilte Overtannlegen opp som reiseleder. 
Været var rimelig bra, så på tross av tidlig start 
gikk praten livlig, undertegnede registrerte at 
flere håpet på noe tid i storbyen – det er jo 
snart jul. 
 
Foruten oss fra tannhelsetjenesten, var også 
Kjell-Sverres nærmeste familie invitert. 
 
Etter hvert samlet vi oss i Fylkestingsalen der 
høytidligheten skulle foregå. Litt preget av 
anledningen var vi nok, Kongens 

Fortjenstemedalje er ikke akkurat 
hverdagskost for oss i tannhelsetjenesten. 
 
Både ordfører og fylkesordfører takket Kjell-
Sverre og hans familie på vegne av befolkning 
og medarbeidere for hans enorme 
arbeidskapasitet og medemenneskelighet 
gjennom hele 40 år i tannhelsetjenesten i 
Troms.  
 
Etter høytidligheten samlet vi oss i kantina for 
lunsj. Her holdt Fylkesråd Synnøve 
Søndergaard og Tannhelsesjefen taler med 
flere gode ord til Kjell-Sverre, og det han står 
for, formuleringer også vi slutter oss til. Vi i Sør 
Troms Tannhelsedistrikt overrakte en 
blomsterhilsen og gratulerte. 
 
Vi er glade på 
Kjell-Sverres 
vegne, men 
også litt stolte 
på tjenestens 
vegne. Noe 
som  Kjell-
Sverre også 
fremhevet i sin 
tale. 
Tannhelsetjene
sten er ikke av 
de glamorøse 
virkeområdene 
i kongeriket, 
det er sjelden 
at noen fra oss 
får en slik 
medalje. Så, 
Kjell-Sverre, vi 
deler litt og 
gleder oss med deg for at du fikk denne 
anerkjennelsen. Den er vel fortjent. 
 
Britt Mikkelborg bør nevnes i denne 
forbindelse. Vi synes det er flott at noen er 
oppmerksom, kreativ og tar initiativ. Takk skal 
du ha Britt. 
 
En takk også til Fylkeskommunen og 
Tannhelsesjefen som ga oss anledning til å 
være med på høytidligheten og gi Kjell-Sverre 
den applausen han fortjener. 
 
Om bord i Fjordkongen, etter en dag som ble 
godt utnyttet etter bæreposene å dømme, 
sørget igjen  Kjell-Sverre for 
at alle fikk de nødvendige 
billetter. 
�
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