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Tannpleiere på kurs 
Av: Rita Hogefeld 

 

Årets tannpleierkurs var opprinnelig planlagt til 
Hamn i Senja.  Da dette kurset bokstavelig talt 
gikk opp i røyk, måtte hele kurset flyttes på 
relativt kort varsel.  Forelesere, besøkende og 
påmeldte skulle varsles, nytt lokale finnes, og 
nye avtaler med forelesere gjøres.  Vi endte 
opp på Sommarøy kurs og feriesenter.  Ikkeno 
dårlig valg det! 
 
Mandag 24. oktober begynte tannpleiere å 
ankomme Tromsø med båt, buss og bil.  Med 
innleid buss fra Prostneset bar det i samlet 
flokk til Sommarøy, der tannpleierne fra 
Finnsnes og Senja allerede var ankommet 
med innleid båt fra Botnhamn.  Kursdagene ble 
innledet med ei økt kalt ”Samhandling og 
personlig utvikling”.  Dette er et opplegg hvor 
deltakerne må samarbeide med hverandre for 
å løse oppgaver, og hvor den enkelte får 
anledning til å møte nye utfordringer og 
sprenge sine egne grenser. En øvelse i mot og 
tillit, som både var moro og lærerikt å få lov å 
være med på.  Mesteparten av dette foregikk 
utendørs.  Da passa det bra at vi hadde sol fra 
skyfri himmel, i et landskap dekket av snø.  Vi 
hadde det kjempefint de timene. 
 
Senere samme dag var det kurs i tannbleking 
v/Ellen Grøgaard fra Ivoclair/Vivadent.  Bleking 
av tenner er noe ”som kommer for fullt”.  
Stadig flere pasienter etterspør denne type 
tannbehandling, og mange tannpleiere følte at 
vi kunne for lite om metoder, bivirkninger, og 
ikke minst , kontraindikasjoner for bleking.  Det 
var lærerike timer.  Etter blekekurset fikk vi en 
time med produktinformasjon fra Oral-B 
v/Sissel Bentsen.   
 
Endre besøkte oss på dag to, og snakket om 
framtidsplanene for tannhelsetjenesten i 
Troms.  Vi fikk også informasjon om 
samarbeidet med tannlegeutdanningen, og om 
det nye tannbygget som skal huse både 
studentklinikker og kompetansesenter.  
Deretter fulgte en time med Anders Aasheim 
fra fylkesmannen.  Han holdt ett strålende 

innlegg om folkehelsearbeid, hvilke mål man 
jobber mot, og samarbeide mellom forskjellige 
etater.  Ett viktig poeng for ham var hvordan 
tannpleierne kan bidra i folkehelsearbeide i 
framtiden. 
 
To av tannpleierne i Troms, Astrid Nikolaisen i 
Gratangen og Marilyn Putney fra Tromsø, har 
gjennomført prosjekter for å få skoleelever til å 
drikke vann i stedet for brus.  Disse to 
presenterte prosjektene sine, og vi fikk en del 
tips og råd med på veien dersom vi selv skulle 
sette i gang ett lignende prosjekt. 
 
Under tittelen ”Tenner for livet – veien videre i 
Troms” holdt ledende tannpleier Irene Sandnes 
et interessant foredrag som innledning, 
etterfulgt av gruppearbeid hvor vi ved hjelp av 
retningslinjene i veilederen Tenner for livet 
skulle finne fram til hvilke pasientgrupper vi 
ønsket å prioritere i tiden framover, og hvorfor.  
Til slutt ble forslagene tatt opp i plenum, og de 
forskjellige prioriteringene ble diskutert.  Som 
Irene sa; vi er hennes rådgivere, og nå fikk hun 
mange tips om hva fylkets tannpleiere ønsker 
å bruke kreftene sine på de nærmeste årene. 
 
Alt i alt har vi hatt ett kjempeflott kurs, som har 
sveiset tannpleierne i fylket sammen på en 
måte vi ikke har vært før.  Vi har hoppa i tau, 
bada i badestamp ute i måneskinn, løst 
oppgaver sammen, gjort ting vi ikke trodde vi 
turte, og i det hele tatt hatt flotte dager 
sammen.  All ære til kurskomiteen som satte 
sammen programmet.  Vi håper at det blir 
mulig å gjennomføre ett lignende kurs en 
annen gang også, men det er det økonomien 
som avgjør.  Det som muliggjorde dette kurset, 
var ett kraftig innhogg i tannpleierforeningens 
konto, og litt støtte fra KFO, i tillegg til 
kursmidlene fra fylket.  Troms 
tannpleierforening ønsker også å takke Gerd 
Marit Brandt i Norsk Tannvern, og en rekke 
leverandører, som stilte velvillig opp med 
vareprøver i massevis til kurset vårt. 
 
Rita Hogefeld, 
tilitsvalgt 

Samhandling og ”personlig utvikling” 

 
Vi har gjort ting vi ikke 
 trodde vi turte…. 
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Fylkestannlegen har ordet 
 
2005 har vært et begivenhetsrikt år. Heldigvis 
er det snart jul. Jeg gleder meg. 
 
Det har skjedd en del overordnede 
begivenheter på tannhelsefeltet den siste 
tiden. NOUen om det offentlige engasjement er 
avlevert, den nye regjeringen sender signaler 
om en reform på tannhelsefeltet og det er valgt 
nytt hovedstyre i tannlegeforeningen.  
 
Etter min oppfatning er det nå muligheter for 
en spennende utvikling i tannhelsevesenet. 
Men hvilken utvikling?  
 
NOUen er til høring og avgående hovedstyre i 
tannlegeforeningen har avgitt en 
høringsuttalelse i likhet med en rekke andre 
instanser. Nå er spørsmålet om tilrådingene og 
høringene følges opp politisk. NOUen har 
skapt debatt, til tider en ganske opphetet 
meningsutveksling kanskje ikke alltid forankret 
i fakta. Uansett - debatt er alltid av det gode. 
Fylkestannlegen i Troms har som leder av 
NOUutvalget tilkjennegitt sine standpunkter. 
Ikke alle er like begeistret for utvalgets 
tilrådinger. Det er til å leve med.  
 
Men etter min vurdering er tiden fremover en 
gylden anledning for en utvikling på 
tannhelsefeltet, blant annet fordi det 
tilsynelatende er et politisk fokus på vår 
virksomhet. Denne anledningen må aktører 
med innflytelse gripe. For meg dreier det seg 
om i hvilken grad tannhelsearbeidere er 
helsearbeidere eller om vi egentlig tilhører en 
annen bransje. Noen hevder tennene må 
tilbake til kroppen og arbeider – sånn jeg 
forstår det - for en generell ordning med 
”fasttannlege”, trygdefinansiering og 
egenandeler - fordi dette blant annet vil 
medføre en bedre fordeling av tannleger. En 
sånn ordning vil innebære full pris og 
etableringskontroll. Tilrådingene fra NOUen 
går ikke inn for verken en generell 
trygdefinansiering eller fasttannlege og 
begrunner dette. Så som for en del år siden, 
foregår det nå en debatt om i hvilken grad man 
skal benytte trygd eller tjenesteyting som 
virkemiddel i tannhelsevesenet. Det er en 
spennende debatt.  
 
En umiddelbar effekt av det politiske fokus er 
at det i statsbudsjettet er bevilget midler til 
behandling av rusmiddelmisbrukere. I 
rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet 
går det fram at rusmiddelmisbrukere på 
institusjon og i kommunenes lavterskeltilbud 
har krav på vederlagsfri tannbehandling. 
Fylkestannlegen har fått i oppdrag å kartlegge 
målgruppen og innlede samarbeid med 
privatpraktiserende tannleger om kjøp av 

tjenester. Dette arbeidet vil starte over nyttår. 
Sentrale og lokale myndigheter ser fram til en 
deltagelse fra privat sektor for å gi denne 
pasientgruppen den behandling de har krav 
på. Det er viktig at privat og offentlig sektor 
samarbeider i denne prosessen og følger opp 
tannlegeforeningens forpliktelser i - 
Tiltaksplanen for offentlig helsearbeid - som 
foreningen har underskrevet. 
 
Ellers har jeg stor forståelse for dem som 
hevder at fylkestannlegen er ”borte vekk” stort 
sett og kanskje liten grad viser sitt gode åsyn. 
Jeg har intensjoner om å forbedre meg og 
inviterer meg selv på de første distriktsmøtene 
over nyåret, med stor fare for å ikke bli 
gjenkjent.  
 
I tillegg har hovedverneombud Rannveig på 
Nordøya tannklinikk gitt meg beskjed om å 
informere bedre om hva som skjer i 
fylkeshuset og ellers i tannhelsetjenesten - og 
da gjør jeg det. Hun ønsker at jeg skal sende 
ut en mail til alle ansatte med jevne mellomrom 
og fortelle om ting og tang. Så herved lover jeg 
å gjøre det. Den første kommer i januar 2006. 
Takk for påminnelsen Rannveig. 
 
Så til slutt. Takk for innsatsen dette året og hvil 
dere i julen  
 
God jul og gode ønsker for nyåret. 
 
 
Mvh 
 
Endre  
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Kurs i kjeveortopedi, tannhelsetjenestens 
kompetansesenter for Nord-Norge.  
Av: Jorunn Nyheim 

Fredag 25 november ble det gjennomført et 
kurs i kjeveortopedi. Til sammen 43 deltakere 
fikk en bred innføring i sentrale emner innenfor 
fagområdet. Foredragsholder var spesialist i 
kjeveortopedi og periodonti ved TkNN og 
Universitetslektor UiO, Mohammad El-Agroudi.  

Det var en engasjert foredragsholder som delte 
sine kunnskaper med kursdeltakerne, og det 
ble gjennomgått svært mye stoff i løpet av 
denne dagen. Kurset dekket sentrale emner 
innen kjeveortopedisk diagnostikk og 
behandling. Det ble lagt stor vekt på 
forebyggende og interseptiv behandling og 
røntgen rutiner for tidlig diagnose av retinerte 
tenner og agenesi. Oversikt over tverrfaglig 
tilnærming og behandling av kompliserte 
problemstillinger var også et viktig aspekt i 
kurset. 
  

Evalueringene etter kurset var svært gode og 
kursdeltakerne gav tilbakemelding om at kurset 
svarte til forventningene, samt at det var en 
meget engasjert og inspirerende foreleser.   
  

En stor takk til Mohammad for et flott kurs. 
 

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

 

Utvikling av arbeidsmiljø og samarbeid 
Av: Marilyn Putney 

 
I samarbeid med HMS seksjonen har Tromsø 
tannhelsedistrikt i høst vært med på utvikling 
av  et godt arbeidsmiljø og samarbeid. En 
styrings gruppe sammensatt av: 
⋅ Administrerende leder Odd Norum 
⋅ Klinikksjef Rita Myrlund 
⋅ Tannhelsesekretær Marita Nilsen 
⋅ Verneombud Marilyn Anne Putney  
jobbet i forkant sammen med HMS for å lage 
rammer rundt arbeidet. 

Spørreskjema ble brukt som ”temperaturmåler” 
på forhold i arbeidsmiljøet. Dette var ingen 
vitenskapelig undersøkelse. Skjemaet var delt i 
4 temaer med momenter fra arbeidsmiljøet 
som var tilknyttet:  

1. Personlig utvikling 
2. Sosialt samspill 
3. Organisatoriske forhold 
4. Organisatorisk kultur 

HMS har stått ansvarlig for bearbeidelsen av 
svarene fra alle ansatte i distriktet, og 
kartleggings-resultatet ble presentert  på de 
avsatte miljødagene. 
Klinikkvise grupper fikk diskutert hva i 
undersøkelsen som sto sentralt for dem. 
Veiledere var HMS leder Walter Andersen, 
samt psykologene Eva Therese Næss og 
Martin Jensen. Dermed fikk man trukket fram 
de utfordringene som de enkelte klinikkene 
står foran. 
Hver gruppe valgte 3 momenter som de ville 
fokusere på, og måtte spesifisere hvilke 
konkrete tiltak de vil jobbe videre med. 
 
Folk var opplagte og engasjerte.  Et av 
høydepunktene på disse dagene var da 
gruppene fikk presenterte sine tegninger av 
hvordan deres arbeidsmiljø vil se ut når alle 
utfordringer er løst. 
Vi er en kreativ gjeng med mange skjulte 
talenter! 
 
Styringsgruppa er nå oppløst. Veien videre 
består av å lage handlingsplaner og iverksette 
de aktuelle tiltakene.  Denne prosessen vil bli 
følgt opp av en HMS-gruppe som skal bestå av 
administrerende leder, verneombud og 
klinikksjefene. 
 
Lykke til med prosessen videre. 

    
 

 
Mohammad El-Agroudi 

Karius og baktus ut av barnehagen 
Av: Siv Karin Kvanmo 

Et stort avisoppslag i Folkebladet har gitt 
mange gode tilbakemeldinger til Finnsnes 
tannklinikk. Tannpleier Tove Sebulonsen er 
i artikkelen på besøk i Arken barnehage på 
Finnsnes hvor barna er med på 
prøveprosjektet ”tannpuss i barnehagen”. 
Tennene hos barna i Troms er blant landets 
verste. Tannpleierne i midt-troms besøker 
rundt fem barnehager i året, men ønsker 
seg mer tid til forebyggende arbeid. Vi 
merker godt forskjell på unger som pusser 
tennene i barnehagen og unger som ikke 
gjør det, sier Tove. I tillegg er fokus på kost 
og tannpleie så tidlig som barnehagealder 
også viktig. Man håper at prosjektet skal 
snu den dystre utviklingen; fra 1997 til 2002 
gikk tallet på 5-åringer i fylket som måtte 
bore i tennene opp med 10%. 


