
 

 

 

 
  

 

    
 
 
 

Heia Afrika! Av: C. MacWange, P. Marstrander 

 
Fem ”tromsøværinger” var på tur til Uganda i 
uke 37. Det var Solveig Wiesener og Ingvill 
Ceide fra Senter for Internasjonal helse (eid av 
UiT og UNN), Bjørn Figenschou (privat 
tannlege, rådgivende for sosialkontoret og 
pensjonist), Charles og Peter. Dette var et 
forprosjekt finansiert av Fredskorpset. Målet er 
å etablere og oppgradere en tannklinikk i Lira-
området i det nordvestlige Uganda hvor 
Charles kommer fra. Tanken er å sende norsk 
tannhelsepersonell ned for å arbeide ved 
klinikken samtidig som personell fra Uganda 
kommer til Norge for å studere norsk 
tannhelsetjeneste. Blant annet kan det være 
aktuelt å lære opp dentalteknikere fordi 
Uganda får en del donasjoner av dentalt og 
medisinsk utstyr som de ikke har kompetanse 
på å vedlikeholde. Vilkåret for å få støtte av 
fredskorpset er at det finner sted gjensidig 
utveksling. Tannlegestudiet i Uganda har en 
studieplan hvor ekstern praksis inngår, omtrent 
som i Tromsø, slik at de har stort behov for 
gode eksternpraksisplasser. Seinere kan det 
også bli aktuelt å tilby eksternpraksisplass for 
norske studenter på denne klinikken, dersom 
forholdene ligger til rette for det. 
 
Uganda er omtrent like stort som Storbritannia 
og det bor nesten 30 mill mennesker der. I Lira 
området bor det ca 3 millioner mennesker,  

 
mens i selve byen bor det flere hundre tusen. I 
dette området finnes det en tannlege. Behovet 
er derfor meget stort. Utstyret er så dårlig at 
det ikke kan gjøres konserverende arbeid. Den 
eneste tannbehandlingen som gjøres per i dag 
er derfor ekstraksjoner. Dentalmaterialer og 
røntgenbilder i Uganda er mulig å få tak i  i 
perioder, men når vi var der var det fritt på 
grunn av ressursmangel. 
 
Uka var preget av møter (Helsedepartementet, 
Universitetet i Makerere, Regionsykehuset i 
Lira, Fylkeshelsetjenesten i Lira, 
Regionsykehuset i Soroti, Den norske 
ambassaden) og bilkjøring (avstanden 
Kampala- Lira er ca 350 km). Alle vi møtte 
(unntatt den norske ambassaden) både på 
politisk og administrativt nivå understreket hvor 
stort behovet var i tannhelsesektoren. 
 
Forebyggende tannhelsearbeid blir selvsagt 
svært viktig når vi etter hvert forhåpentligvis 
kommer på plass i Lira. Det sier seg selv når 
mangelen på tannleger er så stort at man ikke 
kan behandle seg ut av krisen. Det mest 
naturlige er nok at tannhelseprogrammet 
implementeres i det forebyggende programmet 
som finnes for generell helse. Her er det 
sykepleiere som reiser rundt til ”primary 
schools” og ”mødre-barn” og underviser. 
 
Selv om møteprogrammet var omfattende, i 
særdeleshet fordi vi mistet en dag da KLM-flyet 
vårt var 2 ½ time forsinket til Amsterdam og vi 
ikke rakk forbindelsen videre til Nairobi, fikk vi 
tid til litt shopping i Kampala og en dag i 
nasjonalparken Murchison Falls langs en del 
av Nilen og Albert Lake. Her så vi sinte 
elefanter, sedate løver, søte sjiraffer, masse 
krokodiller, bøfler, flodhester, antiloper og 
fugler. 
 
                  - På leiting etter donøkkel….. 
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Fv: Peter Marstrander, Bjørn Figenschou, Solveig 
Wiesener, Fylkestannlegen for Lira, Ingvill Ceide, 
Charles MacWange. 

Varme hilsener fra Afrika! 
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Fylkestannlegen har ordet 
 
Skjer det noe i tannhelsetjenesten i Troms? Vi 
har en del på gang, og jeg skal nevne noe. 
 
Prosessene i forhold til etablering av 
tannlegeutdanning og kompetansesenter går 
sin gang. Byggeprosessen er tilnærmelsesvis i 
rute og universitetet forhandler for øyeblikket 
om eksternpraksisplasser. Klinikksjefstillingen 
for studentklinikken utlyses snart og 
rekrutteringen av vitenskapelig personell er 
tilfredsstillende. Studentklinikken blir en del av 
Tromsø tannhelsedistrikt på samme måte som 
andre klinikker er det i dag. Det synes å bli en 
internasjonal stab på IKO og det er 
spennende. Harald Eriksen og Arne Hensten 
med medarbeidere gjør en fantastisk innsats 
for å bygge opp IKO.  
 
En av kompetansesenterets hovedoppgaver er 
å utdanne spesialister, og to kandidater i 
kjeveortopedi avslutter snart sin utdanning i 
Tromsø. Det vurderes nå om nye kandidater i 
kjeveortopedi skal få anledning til å ta sin 
utdanning i Tromsø. Ledelsen ved 
kompetansesenteret har mange jern i ilden, og 
de gjør en uvurderlig innsats for å etablere et 
spesialistmiljø i regionen. Blant annet arbeides 
det nå med å utvikle en regional fagnettside for 
tannleger i regionen med en modul for faglig 
sikker kommunikasjon. Veldig spennende, men 
det tar tid og koster en del penger. Hvis alt går 
etter planen ser vi konturene av denne siden i 
løpet av året.  
 
Det har i den siste tiden vært urovekkende 
mange tannleger som har sluttet i 
distriktstjenesten - også i Tromsø. Dette er 
antagelig noe vi må leve med i årene som 
kommer inntil tannleger fra utdanningen i 
Tromsø kommer ut på markedet. Avgangen av 
tannleger som pensjonerer seg er stor i hele 
landet. Ca 30 % av tannlegene nærmer seg 
pensjonisttilværelsen i løpet av 5-6 år. Vi gjør 
det vi kan for å rekruttere, blant annet har Per 
Ove Uglehus, Siv Karin Kvanmo og Kjell- 
Sverre Hanssen vært i Berlin for å reklamere 
for Troms. 5 tyske tannleger har vist sin 
interesse. Det hjelper noe.  
 
Ellers vil bonusavtalen og provisjonsavtalene 
bli sagt opp i september. Det vil gå et brev til 
organisasjonene om dette. Intensjonen er å 
tilby en ny avtale for hele tannhelsetjenesten 
som inkluderer alt personell. Den nye avtalen 
vil hjemles i det nye avtaleverket. 
 
Fylkeskommunens økonomiplan for de neste 
årene behandles for tiden, og økonomien 
synes meget stram. Tiden får vise hva som 
tildeles tannhelseetaten, men vi må nok 

innstille oss på en nøktern livsstil med stram 
økonomistyring i tiden som kommer.  
 
Ja, det var det. Jeg ønsker alle en fin og 
fargerik høst. Dersom noen har behov for mer 
informasjon, er det bare å ta kontakt på telefon 
– 95734451. 
 
Mvh  
 
Endre  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 

Rekruttering 
 
Undertegnede reiste 22. august sammen med 
adm.leder Per Ove Uglehus til Berlin med 10 
ledige tannlegestillinger, 1 
powerpointpresentasjon, 20 skrytemapper, og 
2 dvder fullspekket med naturbilder av Troms i 
kofferten. Tyskkunnskapene skulle vi møte der 
nede i form av tidl. overtannlege Kjell-Sverre 
Hanssen. Alt på plass. Spente selvfølgelig: 
Hva er viktig for tyske tannleger som skal 
jobbe i Norge? Hva vil de spørre oss om? Kan 
vi konkurrere med de andre fylkene?  
 
Troms, Sogn- og Fjordane, Sør-Trøndelag og 
Hedmark var de fylkene som deltok denne 
gangen. Troms som første gang representert 
på veldig lenge.  Møtet startet med en 
presentasjonsrunde av alle fylkene, deretter 
ble et tjuetalls oppmøtte tannleger intervjuet en 
etter en av Aetat. Fylkene hadde på forhånd 
rigget opp hver sin stand og kandidatene fikk 
gå rundt og se på materiell og snakke med 
oss.  
 
Veldig mange var skeptisk til Troms på forhånd 
på grunn av beliggenhet laangt nord. Men, 
etter iherdige forklaringer om golfstrøm og 
avmystifisering av mørketid, fikk vi flere og 
flere interessenter. De flotte naturbildene som 
rullet og gikk på veggen bak oss var vi mektig 
stolte av, spesielt siden skryt fra de andre 
fylkene som syntes dette var en flott idè. Kjell-
Sverre kommuniserte på tysk, og det gjorde at 
tannlegene kunne føle seg mer trygge på både 
og bli forstått og den informasjonen de fikk 
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Harpa gratulerer tannlege Kjersti Anfinnsen, 
Sør-Tromsøya, som ble vinner av 
årsrapportens fotokonkurranse. Hun fikk 
æren av å pryde forsiden av TFKs 
årsrapport 2004 med dette kreative bildet 
av de nye tannlegestudentene. Bildet ble 
tatt ifm Munnharpa nr 3 2004. Kjersti vant 
en middag for to på Emmas 
drømmekjøkken i Tromsø. Vel bekomme! 

 

 

tilbake. Trygt var det for oss at Kjell-Sverre i 
tillegg kunne håndtere alle faglige spørsmål. 
 
Etter at alle tannlegene var intervjuet og hadde 
gitt og fått inntrykk på standene, la Aetat frem 
sitt inntrykk av hver og en fra intervjuene. 
Fylkene sa så i fra hvem de ønsket å jobbe 
videre med i rekrutteringen. Kandidatene som 
takket ja til tilbud om stilling begynner på 3-
måneders norskkurs i begynnelsen av oktober. 
Da er de klare for jobb i Norge på nyåret. 
 
Troms satt igjen med litt over en håndfull 
potensielle tannleger. Vi ser ut til å klare å 
rekruttere til sammen 4 som skal til Kvæfjord, 
Harstad og Finnsnes. Dette er vi veldig godt 
fornøyd med. En av de har allerede vært og 
besøkt Finnsnes tannklinikk, og 
tilbakemeldingen er ”spennende” og ”jeg er 
veldig imponert”.  
 
Siv Karin Kvanmo, Tromsø 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eliann Jensvoll, Ny 

overtannlege i Harstad  
 
1.juni 2005 fikk Harstad Tannhelsedistrikt ny 
overtannlege etter Kjell-Sverre Hanssen som 
nå kan kalle seg pensjonist etter 40 
innholdsrike år som leder i tannhelsetjenesten. 
Han har lagt ned en stor jobb for tannhelsen i 
den sørlige delen av Troms fylke. 
Alle ansatte i distriktet var spente på hvem den 
nye overtannlegen ville bli, og vi ble svært 
fornøyde da Eliann takket ja til jobben. 
 
Eliann er ikke ukjent for oss som har jobbet 
noen år i Sør-Troms. 
Hun tok sin eksamen i Bergen i 1998, og 
begynte i sin første jobb som tannlege ved 
Ibestad tannklinikk som er en enmannsklinikk 
på Rolløya, 1 time med ferge utenfor Harstad. 
De av dere som har jobbet på distriktsklinikker, 
og spesielt enmannsklinikker, vet at dette er en 
tøff og krevende jobb. 
Eliann fant seg fort til rette på Ibestad, hun ble 
godt tatt imot av sekretæren sin,Lucie, og de 
hadde et tett og fint samarbeid alle de årene 
hun jobbet der. Eliann ble også godt mottatt og 
godt likt av pasientene på Ibestad som satte 
stor pris på hennes ståpåvilje, omsorg og gode 
service. 
Kun avbrutt av et år som tannlege i Haugesund 
var Eliann ansatt ved Ibestad helt til hun 
overtok som overtannlege denne sommeren. 
 

Eliann sier 
selv at det 
er ”med 
skrekkbland
et fryd” hun 
tar fatt på 
jobben som 
leder av et 
stort distrikt. 
Hun har stor 

respekt for den jobben som vår tidligere 
overtannlege har gjort, men understreker også 
at hun må få muligheten og tid til å gjøre ting 
på sin måte. 
 
Eliann har mye kunnskap å by på, både faglig 
og administrativt. Hun er selvstendig, 
strukturert og målrettet, hun stiller krav til sine 
ansatte men er heller ikke redd for å be om råd 
hvis det trengs. Hun har en god porsjon humor, 
og er opptatt av å skape trivsel og et godt 
arbeidsmiljø for alle som er rundt henne.  
 
På vegne av alle ansatte i Harstad 
Tannhelsedistrikt ønsker jeg lykke til med 
jobben og husk: 
”Veien blir til mens du går”. 
Marte T. Hardersen 

 

 
Eliann Jensvoll, overtannlege 

 
Tyske tannleger på informasjonsmøte i Berlin 
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Hamn i Senja. -På gjensyn en annen 
 gang! 

Tannhelsesekretærenes 

forbund, ThsF    

  

I januar 2005 vedtok 
hovedstyret i Parat å 
opprette sin første 
yrkesorganisasjon, 
Tannhelsesekretærenes 
Forbund (ThsF). 
Så langt teller ThsF ca. 

1500 medlemmer i offentlig og privat sektor. 
Leder i den nye yrkesorganisasjonen er Gerd 
Bang-Johansen. Hun sier i medlemsbladet 
PARAT bla.annet: 
- Tradisjonelt har vi ikke vært flinke nok til å 
definere oss som en egen yrkesgruppe. Det 
ønsker vi å gjøre noe med. 
Tannhelsesekretærene fikk nylig egen 
autorisasjon og offentlig godkjent yrkestittel. 
Nå kan de markedsføres som autorisert 
helsepersonell. 

  

ThsF prioriterer arbeidet med å bedre lønns- 
og arbeidsforholdene til tannhelsesekretærene. 
Under hovedoppgjøret neste år skal det føres 
både sentrale og lokale forhandlinger. ThsF 
har allerede startet forberedelsene. Det er 
blant annet opprettet et eget lønnsutvalg i 
Parat, hvor lederen for ThsF ivaretar 
tannhelsesekretærenes interesser. 

  

ThsF ønsker å være en aktiv 
premissleverandør i arbeidet med å 
videreutvikle utdanningen for 
tannhelsesekretærene. Det er viktig for å 
kunne påvirke måten utdanningen legges opp 
på. Frem til i dag har tannleger og tannpleiere 
vært høringsinstans om 
tannhelsesekretærenes utdanning. 

  

ThsF arrangerer jevnlig flere ulike fagkurs. 
Målet med kursene er å styrke 
yrkesidentiteten, samt samle og løfte 
tannhelsesekretærene som en egen 
yrkesgruppe. Kursene er gratis for ThsF`s 
medlemmer. 

  

I Troms Fylkeskommune har Parat og ThsF 
et godt og aktivt apparat. I alle distrikt har vi 
egne tillitsvalgte. Vi har også en 
hovedtillitsvalgt og fylkestillitsvalgt. Alle er 
velkommen til å ta kontakt! 

  

Ha en fargerik og fin høst! 

  

Karin Simonsen, FTV Parat 
Tlf. 97 04 32 69 

 
 

 
 

Ikke vel i Hamn! 
 
ALLE tannpleierne i Troms skulle være der, 
private og offentlige! Tannpleierforeninga 
skulle i september arrangere en samling som 
inneholdt årsmøte, blekekurs samt kurs med 
ledende tannpleier i Troms Irene Sandnes. 
KFO skulle komme; til og med selveste 
fylkestannhelsjefen hadde satt av en hel dag 
sammen med oss. 
 
Et skikkelig sosialt opplegg var også nøye 
planlagt. Vi hadde planlagt lunsj på 
Senjatrollet, badesjark og atlanterhavsbading!  
 
No e det altså brent ned. Turistanlegget Hamn 
i Senja. En hærskare av i hvert fall tannpleiere 
tørke no tåran over en liten tragedie. Dette var 
trist!! Hvordan kunne dette hende? Også 
akkurat no? 
 
Alternativet må no bli Sommarøy, der kurset 
skal holdes i oktober istedet. Vi frykte for at 
opplegget kanskje blir litt redusert i forhold til 
Hamn. 
 
…..MEN! Vi ska da vel klare å kose oss 
uansett vi, det e jo en sosial og artig gjeng vi 
stille med! 
 
Kurskomiteen og styret jobbe no med å få 
kursholderan booka om! 
 
 
Heidi Leirvik, Bardu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 

50 års jubilanter 50 års jubilanter 50 års jubilanter 50 års jubilanter septemberseptemberseptemberseptember----    desemberdesemberdesemberdesember 2005: 2005: 2005: 2005:    
Åse B Bergflødt, Harstad, 17. oktober 
Inger Johanne Jonassen, Tromsø, 6. desember 
 
60 års jublilanter september60 års jublilanter september60 års jublilanter september60 års jublilanter september    ––––    desemberdesemberdesemberdesember 2005: 2005: 2005: 2005:    
Hjørdis Lund, Harstad, 16. september 
Vigdis Hyllestad, Harstad, 23. oktober 
Solveig Nygård, Harstad, 3. november 
Kjærlaug Hellefossmo, Sjøvegan, 6. desember 

    
Vi gratulerer!Vi gratulerer!Vi gratulerer!Vi gratulerer!    

 


