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Tannhelsetjenestens kompetansesenter for 
Nord-Norge med sine ca. 50 ansatte, skal 
samlokaliseres med institutt for klinisk 
odontologi i 2007, og et nytt bygg er under 
oppføring ved Universitetet i Tromsø.  
TkNN skal ha en regionfunksjon for Nord-
Norge. Tannlegeutdanningen og et regionalt 
kompetansesenter gir det odontologiske 
fagmiljøet nye muligheter i vår region, og vil 
legge til rette for et spennende og attraktivt 
miljø.  
 
 I  november 2004 ble det gjennomført en 
samling blant alle spesialistene i Nordland, 
Troms og Finnmark. Samlingen viste at det er 
stort engasjement for å videreutvikle det 
odontologiske spesialistmiljøet i landsdelen, og 
at man med et regionalt perspektiv kan utvikle 
nye etterutdanningstilbud, nye 
spesialistutdanningstilbud, samt nye 
interdisiplinære samarbeidsformer. IKT og 
telemedisinske løsninger er et 
satsningsområde, og kommunikasjonsteknisk 
nytt utstyr skaper unike muligheter for ulike 
utviklings og samarbeidsformer.  
På samlingen fikk 70 deltakere en inspirerende 
presentasjon fra Nasjonalt senter for 
telemedisin, v/ avdelingsleder Steinar 
Pedersen, og leder nettbasert 
kompetanseutvikling Kristin Eriksen. Temaet 
var visjoner og muligheter innenfor 
telemedisinske løsninger, samt telemedisin 
brukt i undervisning og faglig samarbeid. Alt  
 
dette til inspirasjon for videreutvikling innenfor 
eget fagområde.  

 
I 2005 blir det satt ned et eget prosjekt som 
skal jobbe videre med den regionale 
satsningen, et prosjekt med representanter fra 
alle tre fylkene i Nord.     
 
Et av de overordnede mål med et regionalt 
odontologisk kompetansesenter er å gi 
befolkningen i nord et likeverdig spesialisttilbud 
i forhold til landet forøvrig. Vi skal nå 
videreutvikle fagmiljøene og  
samarbeidsstrukturene innad i landsdelen. 
Samhandling og kompetanseoverføring innad i 
det odontologiske miljøet er viktige 
forutsetninger for å få til et godt og nært faglig 
og interdisiplinært samarbeid. 
 
Men TkNN skal også danne plattform eller 
faglig basis for det nye odontologistudiet i 
Tromsø. Nærheten til UITØ og UNN legger til 
rette for spennende utviklings og 
samarbeidsformer som kan komme hele det 
odontologiske fagmiljøet i Nord-Norge til gode.  
 
I sum vil dette bidra til å gi allmennpraksisen et 
løft. Vi kan tilføre vår region nye 
desentraliserte modeller innenfor 
spesialistutdanning hvor den kliniske og 
teoretiske veiledningen kan foregå ved behov 
lokalt i Nord-Norge, med faglig ansvar ved 
UITØ.             
 
Spesialistmiljøet i landsdelen vil gå opp noen 
nye stier ved å ta ansvar for egen utvikling. Vi 
som bor i Nord-Norge kjenner regionen og vet 
hvor skoen trykker. Vi ønsker derfor å ha et 
hovedansvar for hvor og hvordan man bruker 
spesialist kompetansen, på tvers av 
geografiske grenser.  
 
Nord- Norge skal bli Norges mest innovative 
og spennende region innenfor odontologifaget.  
 
Jorunn Nyheim, prosjektleder

          JJuunnii  22000055  
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TTrroommss  ffyyllkkeesskkoommmmuunnee  
  DDeenn  ooffffeennttlliiggee  ttaannnnhheellsseettjjeenneesstteenn 
 

 
Regionalt samarbeid mellom fylkene i nord 
her representert av Rolf Mensen, Nordland, Jorunn 
Nyheim, Prosjektleder TkNN, Tore Dybvik, Nordland, 
Hanne Grann, Finnmark og Ragnhild Nordengen, Troms. 
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Det er juni og ikke den store 
sommertemperaturen. Sommeren slår 
antagelig til i forbindelse med 
Mandelakonserten og Samfunnsodontologisk 
forum i Tromsø. Forum er en liten begivenhet 
sammenliknet, men en viktig begivenhet i det 
odontologiske miljøet og spesielt for de som er 
interessert i samfunnsodontologi. Programmet 
begynner å se endelig ut og er sendt til alle 
overtannlegene for videre distribusjon. Det har 
meldt seg over 200 deltakere og 
hotellkapasiteten er sprengt – velkommen. 
 
Utgravingen av tomta for det nye tannbygget i 
Breivika er begynt og grunnarbeidene står for 
døra. Vi holder på med avtaleforhandlinger om 
drift av studentklinikken og eksternpraksis. 
Stillingene som veiledere ved studentklinikken 
vil bli utlyst på ordinær måte. Så snart tilsetting 
er avgjort, vil en avvikle kurs for personellet 
som ansettes.. Når det gjelder eksternpraksis 
er forhandlingene i startfasen og universitetet 
har ikke valgt klinikker enda. Veiledere ved 
eksternpraksisklinikkene vil få samme tilbud 
om kursing som veiledere på studentklinikken.  
 
Kompetansesenteret ekspanderer. Dessverre 
går dette utover medarbeidere og pasienter på 
SørTromsøya tannklinikk, fordi det midlertidig 
har vært nødvendig å bruke noen kontorer her 
til funksjoner i kompetansesenteret. Men dette 
er en situasjon som er midlertidig og alt vil 
være tilbake til det normale i årsskifte 
2006/2007. SørTromsøya tannklinikk vil da 
fremstå som en stor og moderne tannklinikk 
spesielt godt tilrettelagt for eksternpraksis når 
kompetansesenteret flytter ut. Jeg ber om 
tilgivelse for merbelastningen jeg påfører 
medarbeiderne på tannklinikken fram mot 
2007. 
 
Ellers krever utviklingen vi er inne i at 
organisasjonen på fylkestannlegens kontor 
kontinuerlig endrer seg. For øyeblikket er Odd 
Norum engasjert i en prosjektstilling som 
administrativ leder for Tromsø tannhelsedistikt 
og har arbeidsplass på Nordøya tannklinikk. 
Det vil i nærmeste tid bli ansatt en ny 
medarbeider i hans stilling. Kontoret arbeider 
med en ny organisasjonsplan for å møte den 
nye virkeligheten i 2007. 
 
Ellers knyttes klinikken etter tur til 
bredbåndnettet. Det borger for en bedre og 
raskere informasjonsflyt. Jeg håper 
digitaliseringen av røntgen har gått greit og at 
fix og fremkaller er historie. Ikke minst for 
miljøet er det viktig at bruken avvikles. 
 
Så håper jeg på bedre vær og høye 
temperaturer fremover. Ikke minst for å vise 

våre gjester på forum at Troms er en vakker 
del av landet. 
 
Mvh 
 
Endre 
-------------------------------------------------------------- 
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Alle i Tromsø tannhelsedistrikt og 
fylkestannlegen med flere var invitert til 
åpningen 27. april. Tannklinikken er flyttet inn i 
kommunens servicebygg i moderne og trivelige 
lokaler, og er nå samboer med en rekke andre 
institusjoner som betjener befolkningen i 
kommunen. 
 
Dagen startet med langbord for 35 gjester, god 
mat og noen velvalgte ord fra en rekke 
personer. Charles åpnet med å ønske alle 
velkommen. 
 
Rådmann Jan Hugo fortalte om byggets 
historie fra det var eldresenter til sin 
nåværende form med alle sine leietakere og 
kommunens servicekontor 
 
Peter gratulerte med ny klinikk og overleverte 
en gavesjekk. 
 
Endre ønsket til lykke med ny klinikk og klippet 
snoren sammen med Gudny, Randi og Inger 
for å markere den offisielle åpningen. 
 
Klinikken fremstår nå som en moderne 
arbeidsplass for tannhelsepersonell på 
Hansnes og Munnharpa gratulerer med 
overstått. 
 

 

Klipper snora: Inger Benonisen, Endre Dingsør, Randi I 
Pettersen, Gudny Aspenes 
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Fire av Harstad tannhelsedistrikts flotte ansatte 
har bestemt seg for å hvile på sine laurbær. Til 
sammen har Britt Berg, Kjell Sverre Hanssen, 
Håkon Tande og Lucie Wiik gitt hele 130 år til 
tannhelsetjenesten. 
 
Dette ble behørig feiret på 4 Roser i Harstad 
sammen med resten av distriktet, 
fylkestannhelsesjef Endre Dingsør og 
adm.leder Odd Norum. Det ble en meget 
vellykket kveld med mange fine ord og 
blomster til de fire i fokus. 
 
Overtannlege Kjell Sverre Hanssen har styrt 
Harstad distriktet sikkert og trygt i Harstad i 
siden september 1969. Det er med vemod 
distriktet nå ser ham forlate skuta. Kjell Sverre 
har vært en mentor for mang en nyutdannet 
tannlege og tannpleier. I tillegg har hans dør 
alltid vært åpen for alle ansatte, uansett 
problem eller sak. En annen side ved Kjell 
Sverre er at han har vært en meget dyktig 
kliniker, til stor glede for de mer erfarne 
tannlegene og alle pasientene som kun vil til 
ham. Det er nok mange sjeler, både blant de 
ansatte og pasientene som håper at Kjell- 
Sverre en gang i fremtiden kunne tenke seg litt 
klinisk virksomhet på tross av pensjonist- 
tilværelsen. 
 
Tannlege Håkon Tande tiltrådte Kvæfjord 
tannklinikk august 1978. Siden har han hatt 
mange baller i luften. Et par år som tannlege i 
Libanon, en del år som privatpraktiserende, 
noen år sørpå før han vendte nesen nordover 
igjen og tok sine siste år i lag med distriktet 
igjen. Håkon har vært en ressurs på mange 
plan. Pasientenes ve og vel er viktig for ham, 
likeså å være informert om det som skjer lokalt 
og sentralt. I tillegg har han vært leder av 
Troms tannlegeforening de to siste årene. Det 
ville ikke forundre distriktet om han blir en 
ressurs igjen på en eller annen måte for 
tannhelsetjenesten i Troms fylke. 

 
Tannhelsesekretærene Brit Berg og Lucie Wiik 
har styrt henholdsvis Kvæfjord og Ibestad 
tannklinikk med en stø, sterk og moderlig 
hånd. Disse to flotte damene har tatt utallige 
tannleger, både nyutdannede og erfarne under 
sine beskyttende vinger. Den arbeidsmoral 
disse to har vist i alle disse årene, er enhver 
arbeidsgivers drøm. Innsatsen for klinikken, 
dens øvrige personale og ikke minst for 
pasientene har vært uvurderlig. Britt og Lucie 
savnes allerede av øvrige personale og 
pasienter!!   
 
------------------------------------------------------------ 
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Universitetet i Santa Clara holdt kurs i 
samarbeid med Trinon titanium selskap i 
Karlsruhe, med mulighet å implantere Q-
implantater selv. Der fantes alt fra 
immediatimplantat til bihuleaugmentasjon, 
distraksjon og titannettaugmentasjon i 
overkjeve, dvs implantat for alle typer 
utdannings- og kunnskapstrinn. 
 
16 deltakere fra Norge, Frankrike, Østerrike, 
Spania og Tyskland satte til sammen om lag 
640 implantater gjennom hele kurset. 

 
Pasientutvalget syntes litt mystisk. På tross av 
at det var blitt annonsert på tv og det var satt 
opp venteliste etter først til mølla prinsippet, 
syntes det slik at de fleste av dem var fortjente 
partifeller og en del sykehuspersonell som var 
blitt prioritert å få den slags særbehandling. 
Pasientene var svært tålmodige, og kan 
overhodet ikke sammenlignes med norske. 
Utstyret var nokså enkelt, og sykepleierne 
både flinke og veldig hjelpsomme. Tilsvarende 
opplegg med Brånemark-fiksturer er planlagt å 
gjennomføre på Hispaniola, men på grunn av 
aktørenes gjensidige misunnelse og skinnsyke 
er oppstarten usikker. 
 
Bostedet vårt lå utenfor byen på en 
forhenværende småbrukergård som var blitt 
omgjort til gjestgiveri med palmehytter som 
hotellrom. Mulighet for å ta seg en stup i 
svømmebasseng på kveldstid, og etter en 
mojito. Mojito er for øvrig en blanding av rom, 

Fra venstre:: Lucie Wiik, Håkon Tande, Brit Berg, Kjell-
Sverre Hanssen 
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peppermynte, limetter, isbiter, sukker og vann. 
Matforsyningen var ganske karrig, men sett fra 
cubanske fohold riktignok rikelig.  
 
Dessverre hadde vi ikke tid til å nyte oppholdet 
til det fulle, grunnet en lang arbeidsdag fra kl 9 
om morgenen til kl 5 om ettermiddagen.  
 
Alt tatt i betraktning var det et spennende og litt 
annerledes kurs. Santa Clara er Che Guevaras 
fødested. Denne hovedstaden er virkelig 
bemerkelsesverdig med sine hopetall av falle- 
og riveferdige hus og masse eldgamle kjøretøy 
som forpester atmosfæren.  
….Venceremos o muerte. 
 
Siegfried Bachner, Hatteng 
-------------------------------------------------------------- 
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Tannlege og klinikksjef i Bardu, Helge Backe, 
fylte 60 år 2. juni. Tannhelsesekretærene 
hadde bakt kaker og laget til en markering av 
dagen i lånt lokale i kort avstand fra klinikken. 
Innbudte gjester innfant seg og festen kunne 
begynne. 
 
Tannhelsesekretær Karen Grete Figenschau 
ønsket alle velkommen, og åpnet festlighetene 
med en tale som hun framførte med stor 
innlevelse. Talen følger her: 
 
Gratulerer med dagen, Helge! 
 
 
-------------60 år-------------------------------------- 
 
Da du kom kjørende til Bardu første gang i – 
72, i vårløsninga, 
på dårlige grusveier, kunne du vel ikke 
forestille deg at du skulle  
være i bygda også når du fyller 60. 
Men her fant du fjell og vidder som gjorde at du 
for alvor fikk  
smaken på friluftsliv, og ikke minst gleden ved 
samspill mellom jeger og hund 
under rypejakt. 
I løpet av det oppholdet, som varte i sju år, ble 
det knyttet bånd til Bardu, 
som gjorde at du igjen satte kursen nordover i 
– 94. 
Da hadde du og Gerd kjøpt et småbruk på 
Steirud, der dere bruker tid og krefter på å 
bygge opp deres eget bygdetun. 
Samtidig bidrar du til den stabile 
tannlegebemanninga i bygda vår. 
Vi vet at du gjerne skulle bruke mer tid på det 
du har fått til på Steirud, 
og vi vet at det er noe som heter AFP. 
Men til tross for det, håper vi at du fortsetter i 
lag med oss på klinikken i noen  
år til. 
 

Etter talen leste Karen Grete et dikt til Helge, 
”Livet ” av André Bjerke, og festlighetene var i 
gang med kaffe og kakebord.  
Mona ga Helge et selvlaget vevd åkle fra 
personalet på Bardu tannklinikk, Susanne 
hilste jubilanten med velvalgte ord og ønske 
om fortsatt mange år i tjeneste med en gunstig 
privat avtale. Hun overrakte det tradisjonelle 
glassfatet fra Fylkeskommunen. De øvrige 
gjestene kom etter tur med sine gaver og 
hilsener til jubilanten. Deretter mer kaffe og 
flere kakestykker… 
 
Helge takket for gaver og gratulasjoner tydelig 
rørt. Det er noe eget med runde tall. Alderen 
når etter hvert de fleste mer eller mindre 
tydelig, men ved runde tall blir det merkbart… 
 

 

 

 
Fra toppen: Helge først…Deretter de øvrige… og Finn 
(d.e.) framfører… 
 
Referent og fotograf Vilhelm Kjelsvik 
-------------------------------------------------------------- 
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