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God Jul! 

Foto: Karin Strøm, Skjervøy 
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Nord-Troms tannhelsedistrikt 
av: Overtannlege Øystein Fredriksen 
 
Vi har tatt utfordringen fra forrige redaktør av 
Munnharpa, Siv Karin Kvanmo, og gir ut 
desember nummeret. 
 
Siden vi har mulighet ønsker vi å presentere 
distriktet litt da det sikkert er en del nye i fylket 
som vet lite om oss her lengst nord. 
 
Nord-Troms tannhelsedistrikt består av de 6 
nordligste kommunene i fylket Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord. 
Det jobber totalt ca 30 personer i distriktet når 
alle stillinger er besatt. 
Det er ingen private tannklinikker i distriktet slik 
at her får alle pasientgrupper behandling 
offentlig. 
 
Til tider har det vært svært vanskelig med  
tannlegedekningen men vårt alltid positive og 
hardt arbeidende personale gjør alt de kan for 
at alle skal få et tilbud  
Det siste året har vi faktisk opplevd en bra 
tannlegedekning. Vi har fått noen flotte nye 
medarbeidere og en av disse blir presentert litt 
lengre ned. 
 
Vi synes selv vi har et kjempeflott arbeidsmiljø 
og har det alltid morsomt når vi treffes. 
Dette kom bl.a. også fram i den nylig 
gjennomførte arbeidsmiljøkartleggingen. 
 

 
Distriktet samlet til A-dag okt-06                 Foto: K. Paul 
 
Nord-Troms tannhelsedistrikt ønsker dere alle 
en riktig god Jul og et godt nytt år. 
 

I                       
 
 

Tilbake til ”hjemkommunen”. 
av: Tannhelsesekretær Ann Sissel Bjørlid 
 
I august fikk vi en ny tannlege hit til Sonjatun 
tannklinikk som har en spesiell historie. Han 
heter Vimalan Ketharanathan og er fra Sri 
Lanka. Han var her på praksis som student i 
noen uker i februar og ønsket seg tilbake etter 
endt studiegang. 
 

 
Vimalan med familie   
 
Det er ikke første gang Vimalan bor på 
Storslett. I 1996 kom han hit som 19-åring, 
alene fra Sri Lanka. Han ble sendt hit til 
Storslett uten å ha noe kjennskap til stedet 
eller klimaet. Om vinter og mørketid visste han 
ingenting. Selv om det er stor forskjell på en 
januar dag på Storslett kontra Sri Lanka synes 
han klimaet er det minste problemet.  
Han gikk tre år på Nordreisa videregående, 
allmennfag, før han flyttet til Tromsø og 
utdannet seg til bioingeniør. 
Der jobbet han på RiTø som bioingeniør i ett 
år. Fra Tromsø flyttet han til Lørenskog hvor 
han jobbet på SIA. 
Deretter dro han til London hvor han også har 
familie. 
 
Etter London flyttet han tilbake til Norge. Han 
fikk stipend av Troms fylkeskommune og tok 
tannlegeutdannelse i Oslo. Etter endt 
utdannelse ønsket han seg tilbake til Sonjatun 
tannklinikk hvor han synes det er utfordrende å 
jobbe.  
Her mener han mulighetene for mer variert 
praksis er større enn for eksempel Tromsø 
eller Oslo.  
I tillegg har han et nettverk her, selv om det 
ikke er stort.  
Vimalan trives på Storslett og det samme gjør 
kona og barna. Kona har fått jobb på Nordreisa 
videregående skole. 
På grunn av stipendet er han bundet til å jobbe 
i Troms fylke i 3 år og vi håper at han vil bruke 
disse årene og mange flere her ved Sonjatun 
tannklinikk.  
Vi ønsker Vimalan og hans familie hjertelig 
velkommen hit til Storslett. 
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Fylkestannlegen har ordet 
 
 
God jul                 
 
Nord-Troms tannhelsedistrikt har denne 
gangen hatt ansvaret for Munnharpa og jeg er 
anmodet av Øystein om å skrive en epistel. 
Det gjør jeg selvfølgelig gjerne. 
 
Mørket har senket seg og julelysene tennes i 
julegatene. Det er en stemningsfull tid, kanskje 
det er tid til litt refleksjon. 
 
Tannhelsetjenesten har det litt bratt for tiden. 
Noen sier den ligger med brukket rygg. Det er 
jeg ikke enig i. Vi mangler tannleger – flere enn 
før. At denne situasjonen ville oppstå visste vi 
godt. Men det er litt ubehagelig likevel fordi vi 
trenger veiledere til universitetstannklinikken 
og eksternpraksis i tillegg til den ordinære 
pasientbehandlingen. Men dette greier vi. Det 
er bare en overgang til noe bedre. I 
mellomtiden kan vi glede oss over at…… 
 
• Tannbygget i Breivika overleveres i februar 
• 60 tannlegestudenter er under utdanning i 

Tromsø 
• 6 klinikker skal oppgraderes til 

eksternpraksisklinikker 
• Vi bygger ny klinikk på Målselv 
• Kompetansesenteret har rekruttert nye 

spesialister  
• Fylkeskommunen har bevilget 10 millioner 

kroner til utstyr på kompetansesenteret 
• Vi gjør det vi kan for å rekruttere tannleger 

til distriktstjenesten 
• Vi er positive og humoristiske og står han 

av 
 
Så igjen en takk til alle som har stått på i 2006. 
Vi går fremtiden lyst i møte. Om noen år vil 
tannhelsetjenesten i Troms være det fyrtårnet 
vi så for oss på tannhelsefeltet. Det er egentlig 
ganske stort det vi alle har fått til og vi har all 
grunn til å være stolte.  
 
Om ikke en for fjern fremtid har vi full 
bemanning fordi vi utdanner våre egne og fordi 
det blir attraktivt å jobbe i et tannhelsemiljø 
som integrerer praksis og akademia. 
 
Helt til slutt ønsker jeg å takke for 6 fantastiske 
år i Troms med inspirerende medarbeidere, 
spennende oppgaver og flott natur. 
Jeg trekker nå inn årene som tannhelsesjef i 
Troms for å flytte nærmere min familie. 
Ønsker dere alle lykke til videre med alle de 
unike mulighetene dere har her i Troms. 
 
 
 
 

Jeg minner om 24. januar på Skandic hotell i 
Tromsø. Den dagen samles hele etaten til et 
kurs i behandling av pasienter med 
rusproblemer. Kvelden i forvegen er det 
middag for alle på hotellet. Kanskje sees vi da. 
Vel møtt! 
 
Ønsker dere alle en riktig trivelig jul. 
 

 
 
Med vennlig hilsen Endre 
 
 
 
GRATULERER! 
Zendiumprisen 2006 til nytt 
tannhelseprosjekt i Uganda 
 
Stiftelsen ”Children’s Oral Health Care Lira” i 
Uganda er tildelt årets zendiumpris på 40.000 
kroner. Prisen ble mottatt torsdag 13.10. under 
Tannlegeforeningens landsmøte i Stavanger, 
av Peter Marstrander som leder stiftelsen 
”Children’s Oral Health Care Lira”. 
 
I styret for stiftelsen sitter også Lisbeth 
Zachariassen, Charles MacWange og Bjørn 
Figenschou fra Troms. 
 

 
                                                           Foto: Klara Johansen 
Uganda har en befolkning på ca 26 millioner 
innbyggere og har 250 tannleger og 500 
tannpleiere. I de nordlige områdene i landet 
har det lenge vært uroligheter ledet av en 
paramilitær gruppe. Dette har ytterligere 
forverret forholdene for befolkningen inklusive 
deres tannhelse. Nå begynner mange års 
fredsinitiativ å gi resultater. Dermed vil det bli 
mulig å tilby befolkningen langt bedre 
helsetilbud enn det som har vært mulig under 
borgerkrigslignende tilstander. 
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Ledige stillinger nå: 
∗ Tannhelsesjef i Troms  

∗ Leder/ klinikksjef TkNN 

∗ Tannhelsesekretær TkNN 

∗ Tannleger: Flere i  Tromsø by, Andselv, 

Storsteinnes, Ibestad, Nordreisa (Sonjatun) 

 
Se www.tromsfylke.no/ledige stillinger, eller www.zett.no 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilsen fra fylkesråden 
 
Mariam Rapp ble i høst valgt som ny fylkesråd 
for tannhelse. Hun er gift og har 3 barn; 3,14 
og 15 år gamle. Mariam avvikler ferie fra 12 
desember, men ønsker å overbringe følgende 
hilsen:  
 
Hei alle sammen 
 
Som ”ny” fylkesråd for tannhelse er jeg 
interessert i de nye utfordringene som 
tannhelse gir, og setter pris på de 
tilbakemeldingene jeg har fått. Jeg håper på et 
godt samarbeid og at de viktige og riktige 
sakene kommer først. 
 
Jeg ønsker alle medarbeiderne en god jul, og 
ser frem til et nytt tannhelse år med nye 
utfordringer, med blant annet innflytting i nytt 
TANN-bygg og etablering av 
eksternpraksisplasser!! Jeg takker alle for god 
innsats i året som er gått, og ser frem til et godt 
nytt år!!! 
 
Hilsen Mariam Rapp 
Fylkesråd for tannhelse 
 
  

 
Mariam Rapp            Foto: Klara Johansen 
 

 
 
Neste nummer av Munnharpa 
 
Det er et ønske at Munnharpa lever videre.  
Vi har foreløpig ingen sentralt som kan ta på 
seg redaktør- oppgaven. 
Stafettpinnen går derfor videre til Harstad 
tannhelsedistrikt som utfordres til å lage neste 
nummer. 

 
 

God Jul God Jul God Jul God Jul     
og og og og     

godt nytt årgodt nytt årgodt nytt årgodt nytt år    
 
 
Med hilsen 
Øystein Fredriksen 
Overtannlege i Nord Troms 

 
 

50-årsjubilan ter okt – des 2006 
Rigmor Fiegenschou, Storfjord, 13.okt 
Veipe Sølvi Pettersen, Tromsø, 03.des 
Berit Frantzen, Harstad, 21.des 
 
60-års jubilanter juni – september 2006 
Herulf Klo, Tromsø, 28.nov 
 
25-år i Troms Fylkeskommune 2006 
Anfrid Fredreheim, Evenskjer 
Sigrid Aas Eriksen, Finnsnes 
Karin Pedersen, Finnsnes 
Unn- Tove Edvardsen, Andselv 
Karen Grete Figenschau, Bardu 
Irene Fjellseth, Tromsø  
 


