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1 år med fylkesråd Synnøve Søndergaard 
 
Fylkesråden inviterte 8. mars til ettårsfeiringen av henne som fylkesråd for kultur og helse.  
 
Søndergaard et godt budskap til sine kollegaer: 
Det har vært et spennende og givende år. Selv om 
det ikke er like enkelt å selge rotfyllinger som 
korfestivaler til folk flest har stå-på-viljen og 
kunnskapen til mine medarbeidere gjort jobben 
min som politiker en god del enklere. Vi har blant 
annet i løpet av dette året etablert en 
tannlegeutdanning som vil løfte hele landsdelen.  
 
Endre takket fylkesråden for politikernes bidrag til 
at Troms nå er et pilotfylke innenfor  
 
tannhelse. Tannhelsetjenesten er et fyrtårn på 
IKT-løsninger, her nevnes spesialistutdanning 
med bruk av telemedisinske løsninger og digitalt 
røntgen på så og si alle tannklinikkene. 
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TTrroommss  ffyyllkkeesskkoommmmuunnee  
  DDeenn  ooffffeennttlliiggee  ttaannnnhheellsseettjjeenneesstteenn 
 

Fylkesråd Synnøve Søndergaard omkranset av sine 
etatssjefer fra kultur og helse, Nina Badendyckr og 
Endre Dingsør 
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Fylkestannlegen har ordet 
  
Samfunnsodontologisk forum går i år av 
stabelen 20. og 21. juni i Tromsø. 
Tannhelsetjenesten i Troms har ansvaret for 
arrangementet. Alle medarbeidere i 
tannhelsetjenesten er velkommen til to fine 
dager i Tromsø. Påmeldingsskjema er sendt ut 
via overtannlegene. Distriktets kursmidler må 
benyttes. 
  
De senere årene har vi hatt et tett samarbeid 
med fagmiljøer på UiTø og Norut i forbindelse 
med ulike prosjekter med 
samfunnsodontologisk vinkling. Dette har 
bidratt til økt kompetanse og interesse for faget 
i det akademiske miljøet i landsdelen. Noe 
forsiktig kan vi kanskje antyde at et tverrfaglig 
miljø er i ferd med å vokse fram og bidra til at 
tannlegeutdanningen og tannhelsetjenesten 
kan framstå som en spennende 
samfunnsodontologisk arena og 
premissleverandør innenfor fagområdet. Det er 
i hvert fall målsettingen. 
  
Ellers får distriktene besøk av representanter 
fra tannlegeutdanningen i slutten av april. De 
ønsker å besiktige aktuelle 
eksernpraksisklinikker og samarbeide om 
finansieringen av praksisplassene. Dersom 
tidsplanen holder, håper vi at fylkestinget i juni 
kan behandle saken og prioritere aktuelle 
klinikker som må ombygges for formålet. 
  
I disse dager utplasseres digitalrøntgen etter 
en del innkjøringsproblemer som nå er løst. 
Det betyr at det er over og ut med fix og 
fremkaller. Gamlemetoden skal bare benyttes 
ved digitale sammenbrudd - som ikke skal skje 
i følge leverandøren av systemet. Det er viktig 
at alle konsekvent går over til det digitale. Så 
vidt jeg forstår er det litt spenning knyttet til 
nettverkets takling av datamengden, men etter 
målinger skal det gå bra. Stor takk til Svein 
Ingebrigtsen på Lyngseidet og alle de andre 
som har bidratt i prosessen. 
  
Til slutt en vel overstått påske og noen fine 
vårdager fremover. 
  
Mvh 
  
Endre  

 

Fra Uganda til Hansnes til Uganda 

 
For første gang etter å ha bodd 3 år i Tromsø 
setter jeg mine føtter i Hansnes. Jeg er her for 
å treffe tannlege Charles MacWange og for å 
se nyklinikken. 
  
Karlsøy kommune har fått nytt servicesenter 
på Hansnes hvor det meste av offentlig service 
er samlet. Tannklinikken tok imot tilbud om 
lokaler og startet innflyttingen i slutten av 
november 04.  Klinikkens to 
tannhelsesekretærer Randi Isaksen og Inger 
Benonisen sier seg enig i at de nye lokalene 
gjør godt. Nytt friskt arbeidsmiljø gjør noe med 
en og dette smitter forhåpentligvis over på  
pasientene. Og om litt får de en ambulerende 
tannpleier fra Tromsø.    
 
Charles som opprinnelig er fra Uganda har 
vært på Hansnes i 6 år nå. Foruten å ha sin 
odontologiske eksamen fra Beograd har han 
virket som tannlege i Sverige i 21 år. Charles 
snakker fem språk: Engelsk, svensk, 
serbokroatisk, ugandisk og norsk. I 1998 gikk 
altså turen Troms og Hansnes hvor han har 
vært siden. 
 
Hansnes har slitt med rekrutteringsproblemer, 
og da Charles kom dit hadde det ikke vært 
tannlege der på 3 år. Tannhelsetjenesten har 
slitt i ytterligere flere år med å få tannpleier til 
klinikken. Tettstedet er handelssenter for 
Karlsøy kommune og ligger ca 1 times kjøring 
fra Tromsø, og det er ingen hemmelighet at 
mange fastboende dagpendler til jobb i 
Tromsø.  Jeg spør Charles hva det er som gjør 
at han blir værende her ute. Hans to sønner og 
ett barnebarn bor i Göteborg. Resten av 
familien er i Uganda. ”Er du friluftsmenneske,” 
spør jeg i redsel for at jeg har truffet et ømt 
punkt. Han ler og bekrefter heldigvis min 
antakelse. ”Jeg liker veldig godt å gå i fjellet, 
selv om det nok blir mest om sommeren. 
Vinteren holder jeg meg rolig. Et år var jeg 
overalt på Senja. Men familien da? ”-Den 
første tiden på Hansnes reiste jeg en gang i 

 
Charles MacWange forteller engasjert om sitt 
tannhelseprosjekt i Uganda 
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måneden til Göteborg. Det ble etter hvert 
veldig slitsomt og utrolig dyrt. Så jeg gjør ikke 
det lenger.. I hovedsak er jeg veldig stolt av 
mitt yrke og det som driver meg er egentlig en 
ansvarsfølelse for barn og ungdom her ute. De 
har rett på et tilfredsstillende tannhelsetilbud. 
Jeg blir engasjert når jeg ser at barn lider og er 
ute av stand til å formidle sitt behov.  
 
Ugandaprosjektet 
For to og et halvt år siden kom tanken om å 
bidra til å bedre tannhelsen til barn og ungdom 
i Uganda. Myten om at tannhelsen i afrikanske 
land er så god forsvinner i takt med Coca Cola 
og inntog av annen vestlig kultur.  
 
Charles er styreformann i stiftelsen Children’s 
Oral Health Care. Stiftelsen er registrert i 
Brønnøysundregisteret og styret består av 2 
tannleger, 1 overtannlege, 1 sykepleier og 1 
direktør fra næringslivet.  
 
Målet er å bygge opp en tannklinikk i Uganda 
av respektabel standard. Tannklinikken skal 
bidra med forebyggende arbeid, 
tannbehandling samt gi barn og ungdom 
generell helseopplæring. En koordinering av 
HIV/AIDS og oral helsetjeneste for landet som 
helhet er også tiltenkt dette prosjektet.  
 
Man tenker seg at skandinaviske tannleger på 
frivillig basis reiser ned for å ha praksis i tillegg 
til å drive med forskning. Her vil det være 
aktuelt å jobbe med HIV/AIDS tilknytning til 
oral helse og munnsykdommer som man 
vanligvis ikke finner i de skandinaviske 
landene. 
 
Charles har akkurat kommet fra Uganda etter 
et tre ukers opphold hvor han har hatt med seg 
en medisinerstudent. Kontakt er opprettet med 
helseminister og universitet Kampala. Han har 
vært i kontakt med tannlegeforeningen i 
Uganda. Man tenker seg utveksling av 
studenter fra universitetet Tromsø til Makerere 
og vise versa. Målet er at norske 
tannlegestudenter på sikt kan ha 
praksisperiode i Uganda og. En Nederlandsk 
delegasjon har vært nede for å vurdere 
opprettelse av organisasjon tilsvarende leger 
uten grenser 
 
Uganda health foundation. I kontakt med Lions 
som allerede har støttet et øyesykdomprosjekt 
I Uganda. Nederland har vært nede med 
delegasjon for å vurdere opprettelsen av 
organisasjon tilsvarende leger uten grenser, 
altså tannleger uten grenser. 
 
Mitt største mål er å få dette prosjektet og 
denne klinikken oppe å gå og i tillegg se til at 
den lever videre etter min tid. For meg er det 
viktig at navnet Tromsø er fremtredende. Hvis 
man tenker seg et samarbeid mellom 

Universitetet i Tromsø, UNN og Den offentlige 
tannhelsetjenesten i Troms. Det var her det 
startet og det skal synes dersom denne 
drømmen går i oppfyllelse.  
 

---------------------------------------- 
 
 
Studentseminar på Geilo 
 

 
Tannlegestudentene i Oslo og Bergen 
arrangerer hvert år studentseminar på Geilo 
hotell.  
Årets tema var "Moderne tannbehandling i ett 
nytt millennium", og ble arrangert helgen 28. til 
30. januar 2005. I tillegg til forelesninger ble 
det arrangert en mini-dentalmesse på hotellet. 
Troms fylkeskommune var representert med to 
medarbeidere, og som eneste fylkeskommune 
på seminaret ble vi svært godt mottatt. Det var 
tydlig at tannlegestudentene savnet 
informasjon om hva den offentlige 
tannhelsetjenesten kan tilby nyutdannede 
tannleger. Standen vår var godt besøkt av 
interesserte studenter, og det ble delt ut mye 
informasjonsmateriell. Forhåpentligvis vil dette 
virke positivt inn på rekrutteringen av tannleger 
til Troms. Vi kan anbefale fylkeskommunen 
videre deltagelse på slike seminarer. 
 
Hyggelig var det også at 8 studenter fra 
tannlegeutdanningen i Tromsø hadde tatt turen 
til Geilo. De fikk turen delvis sponset av 

 
Charles føler ansvar for barna og ungdommen i Karsløy 
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fylkeskommunen, og fikk knyttet gode 
kontakter med medstudenter i Oslo og Bergen. 
 
Øyvind Skjeldal, klinikksjef Nordøya 
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NOEN TANKER ETTER 
TANNHELSEDAGENE 
 
I anledning tannhelsedagene i fjor høst var 
det flere yrkesgrupper som fikk gode ord og 
fortjente roser.  Med stor skuffelse registrerte 
vi at tannhelsesekretærene, (den største 
yrkesgruppen) ikke fortjente verken gode ord 
eller røde roser. 
 
Vår yrkesgruppe følte oss ikke mye verdtsatt 
da fylkestannlegen ikke nevnte oss med ett 
eneste ord i løpet av dagen og kvelden. 
 
Vi mener en leder skal være en 
motivasjonsfaktor for alle yrkesgrupper. 
 
Stor oppreisning fikk vi da tidligere 
fylkestannlege Finn Bye og Kjell Røynestad 
holdt sine innlegg og prater om viktigheten 
av teamarbeid i tannhelsetjenesten, hvor alle 
yrkesgrupper er like viktig. De fortjente 
virkelig applausen de fikk. 
 
Hilsen tannhelsesekretærene i Tromsø 
 


