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EEEttt ttteeerrr sssmmmaaakkk    aaavvv   gggoooddd   vvv iii nnn    sss iii ttt ttteeerrr    
lll eeennngggeee   iii    ......................................................      
På vei sørover etter endt 6 måneders 
tannlegevikariat på Storsteinnes, flyter tankene. 
Fargene blir på en måte klarere, dialogene 
kommer i reprise og morsomme episoder 
dukker opp. Merkelig, Lyngsalpene blir 
mektigere etterhvert som topografien forflates 
og de spisse fjelltindene erstattes med runde, 
skogdekte åser. 

Min røde toyota fyker sørover. Bak meg ligger 
et halvår med hardt arbeid og lyse netter. Hodet 
mitt er fylt av minner. 

Et halvt år kan virke lenge når alt er nytt. Hvor 
lenge varte ikke friminuttene i barndommen? 

Jeg vil med dette få takke for oppholdet. 

Som eneste tannlege ved Storsteinnes 
tannklinikk kunne jeg boltre meg på flere 
moderne utstyrte behandlingsrom. Tre 
sekretærer sto klare for å legge forholdene til 
rette med sikte på at jeg skulle være passe 
sliten når arbeidsdagen var over. (Og det klarte 
de!) 

 

 

 

 
Men det var gøy. 

Tannverk, undersøkelser, utfalte fyllinger dalte 
ned i timeboken som høstløv fra trærne i 
september. 

Likevel ble det plass til smil, latter og turer i den 
vakre naturen. I en kjent nordnorsk vise heter det 
i en av strofene: - å jobbe e like bra som å danse. 

Ja. Noen ganger er det slik. Denne gangen var 
det slik. For meg. 

Fordi jeg ble tatt så godt i mot av dere, og at min 
innsats føltes meningsfull. 

Dersom det fortsatt skulle være behov for meg 
om et halvt år, snur den røde toyotaen med kurs 
mot de lyse sommernettene hos dere. 

New Zealand, september 2007 

Ståle Lindland 
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GGGrrreeettteee   ØØØvvveeerrr lll iii    666000   ååårrr    
 
Dette er fra Storsteinnes tannklinikk – feiring av 
Grete Øverli’s 60-årsdag 27.06.07. Dagen ble 
feiret på klinikken med gode kaker og snitter.    
 

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
(Alle foto: Lena Abrahamsen) 

 
Lill-Mari med lille Elise, født 22.07.07 med de 
vitale mål 3366 g og 49 cm lang. Siste skudd på 
Storsteinnes tannklinikk – kanskje fremtidig 
tannhelsepersonell – hvem vet! 

DDDeee   gggooodddeee   oooggg   iii nnnsssppp iii rrreeerrreeennndddeee   
ttt iii lll bbbaaakkkeeemmmeeelll dddiii nnngggeeennneee!!!    

 
Her kommer en flott tilbakemelding fra en 
tannlegestudent som har hatt sommerjobb på 
Storsteinnes tannklinikk 
 
Sender en tilbakemelding på hvordan det har 
vært og er for meg som tannlegestudent å ha hatt 
sommerjobb på Storsteinnes tannklinikk. Kan 
bare si at jeg er utrolig takknemlig, fordi jeg nå 
helt sikkert vet at dette yrket er noe for meg! =)  
  
Har lært kjempemye takket være Ståle Lindland, 
som er veldig flink til å forklare hva han gjør - 
både til meg og pasientene. Og de utrolig 
hyggelige tannhelsesekretærene Grethe, Eva og 
Lena, og tannpleier Lill-Mari er veldig flinke til å 
vise meg rundt. De har til og med stilt seg til 
disposisjon slik at jeg fikk lov å prøve å ta avtrykk 
på dem! Damene på Storsteinnes tannklinikk kan 
virkelig det å få en til å føle seg velkommen med 
godt humør og vafler og annet godt i lunsjen!! 
  
Siden vi ikke har hatt noen undervisning første 
året om tenner eller noe om behandling, føler jeg 
at jeg har en stor fordel med å ha sett og deltatt, 
fått en ordentlig forståelse for hva faktisk 
tannbehandling går ut på. 
  
Jeg kan bare håpe at jeg får muligheten til å 
gjenta dette til neste sommer, fordi jeg vet at det 
vil gjøre meg til en bedre tannlege raskere enn 
uten og fordi det er en spennende jobb!  

 Med vennlig hilsen 
Ida Kathrine Birkelund Sørli 

 
Her kommer et innlegg fra en nyutdannet 
tannlege som har valgt å ”komme tilbake”  
til hjembygda og jobbe som tannlege 
 
Jeg heter Torunn Løvheim (23) og begynte som 
tannlege ved Andselv tannklinikk i juli. Jeg vokste 
opp i Målselv sammen med mamma, pappa og to 
yngre søstre. Det var vel bare en tilfeldighet at jeg 
ble tannlege, for det er ikke lett å vite hva man 
skal gjøre når man er ferdig med videregående 
skole. Men etter litt tenking endte jeg opp med at 
odontologi studiet i Bergen var det som stod 
øverst på "ønskelisten". Dette fordi det virket som 
et spennende studium der en kunne kombinere 
teori og praktisk arbeid.  

Jeg flyttet til Bergen i år 2002. De fem 
årene i Bergen har vært veldig kjekke og 
lærerike. Det var et tøft studium med mye 
jobbing, men også mange sosiale aktiviteter og 
mange nye venner. Studietiden gikk kjempefort, 
og plutselig var det på tide å finne seg en jobb. I 
desember 2006 så jeg en annonse med ledige 
tannlegestillinger i Troms fylke. Jeg tenkte det 
ikke kunne skade å sende min første jobbsøknad 
selv om jeg fortsatt hadde et halvt år igjen av 
studiet. Samboeren min bodde i Målselv, så å  
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flytte hjem var et av alternativene. Jobbtilbudet 
fra Andselv tannklinikk kom kort tid etterpå, så 
da var det bare å takke ja, og fullføre de siste 
månedene av studiet.  

Det å flytte hjem igjen og begynne å 
jobbe har vært kjempe kjekt. Selv om det er en 
stor overgang fra studentlivet til arbeidslivet. 
Jeg har blitt veldig godt mottatt av både 
pasienter og kollegaer. I begynnelsen var det litt 
merkelig å kjenne mange av pasientene, men 
det har etter hvert blitt en vane og en del av 
hverdagen. For det er jo både fordeler og 
ulemper med å kjenne pasientene fra før.  

Det å jobbe i distriktet gjør at man har 
veldig varierte arbeidsoppgaver, og at man i 
tillegg til å behandle barn også får behandle 
mange voksne. Dette var avgjørende for meg 
da jeg skulle velge arbeidssted. I sommer har 
det vært veldig mange akuttpasienter, og 
mange telefoner fra pasienter som ønsker 
behandling. Det er trist å måtte avvise pasienter 
fordi vi ikke har kapasitet til å behandle flere, for 
en ønsker jo å hjelpe flest mulig. Det å 
rekruttere tannleger til distriktene er ikke enkelt, 
så jeg håper dette bedres etter hvert som 
tannlegestudentene i Tromsø blir ferdig 
utdannet. Jeg kan anbefale alle ny utdannete å 
gjøre det samme som jeg har gjort, for det er 
veldig lærerikt og utfordrende. 

Hilsen fra Torunn 
 
   

DDDeeennn   nnnyyyeee   tttaaannnnnnkkk lll iii nnn iii kkkkkkeeennn   iii    MMMååålll ssseeelll vvv    
 
Bildene er tatt 20.09.07 og 29.09.07. 
Bygget begynner å reise seg og ta form og for 
hver dag ser vi nå forandringer og fremdrift. 
Klinikken er planlagt ferdig til sommeren 2008 
og vi gleder oss alle veldig! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Foto: Susanne Elting) 

FFFrrraaa   tttaaannnnnnppp lll eeeiii eeerrrnnneee   
  
Vi tannpleiere i Midt-Troms er så heldige å få 
møtes 1 gang i året til faglige diskusjoner. 

Vi finner et eller flere temaer for dagen og 
snakker rundt dette, vi utveksler erfaringer og har 
en hyggelig stund hvor vi koser oss i hverandres 
selskap. 
Dette er noe vi alle ser fram til hvert år og det er 
en flott måte å bli kjent med hverandre på.  

Ikke minst for de tannpleierne som jobber 
på klinikker hvor det bare er 1 tannpleier så er det 
flott å kunne få tips og ideer på ting, og ikke minst 
få høre hvordan andre tannpleiere i distriktet 
jobber. 

Vi har mye å ta fatt på og ikke minst på 
den forebyggende fronten.  Der har vi gjort avtale 
hvor vi sender undervisningsopplegg til 
hverandre, hver enkelt av oss vet at det er bare å 
ringe eller sende e-post så får vi tips og ideer hvis 
vi skulle trenge det.  Og vi er fullstendig enige om 
at det er tull at vi sitter på hver vår kant med gode 
undervisningsopplegg uten å dele dem med 
hverandre. 
Det er supert å kunne slippe å finne opp ”kruttet 
på nytt”. 

I løpet av de årene vi har møttes så har vi 
utarbeidet et godt arbeidsmiljø oss tannpleiere 
imellom og det er kjempefint å ha noen å 
diskutere kasus med, eller få gode råd fra.  

Vi vil med dette innlegget takke 
overtannlege Susanne Elting for å ha fått 
muligheten til kunne møtes denne ene gangen i 
løpet av året til faglig og sosialt samvær. 
  
    
Hilsen tannpleierne i Midt-Troms distriktet  

v/Tove Bendiksen, Finnsnes tannklinikk 
 
 

 
 
 
 

 

   
NNNeeesss ttteee   nnnuuummmmmmeeerrr    

Årets julenummer av Munnharpa får 
Tromsø tannhelsedistrikt  æren av å 

produsere. Send inn bilder, gode historier 
og artikler pr e-post. Merk ”Munnharpa”. 
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TTTaaannnnnnppp lll eeeiii eeerrr sssyyymmmpppooosss iii uuummm   iii    
TTTooorrrooonnntttooo,,,   CCCaaannnaaadddaaa   

 
Vi har vært på en drømmetur i sommer – til 
Toronto i forbindelse med det 17. internasjonale 
symposiet for tannpleiere. Arrangementet 
startet torsdag 19. juli med åpningsseremoni og 
japansk aften der vi fikk servert bare japansk 
mat. I løpet av de to påfølgende dagene fikk vi 
med oss noen interessante forelesninger, og 
brukt en del tid på messa. 
 
Noen forelesninger vi deltok på: 
”Neck and shoulder pain caused by static 
work….” med ergonom Rose-Ange Proteau  

Hun demonstrerte forskjellige arbeids-
stillinger tannpleiere av og til benytter seg av, 
som ikke er spesielt helsefremmende. 
Tilhørerne ble gjort bevisste på enkle tiltak for å 
minske faren for muskelplager. Dessuten ble 
det demonstrert en ny type albuestøtte som er 
forsket fram. Vi fant dette så interessant at vi 
etter forelesningen tok turen til utstillingen for å 
prøve den samme albuestøtten hos en av 
utstillerne. Den viste seg å svare absolutt til 
forventningene, og burde nok finnes på alle 
tannpleierkontor. 
 
“Oral health-related quality of life” Med 
Kerstin Öhrn 

Hennes poeng var at pasienten kanskje 
ikke har samme oppfatning av sin orale helse 
som vi som fagarbeidere har. Der vi bedømmer 
manglende tenner, caries og perio som dårlig 
tannhelse, kan pasienten selv fokusere på 
gjenværende tenner, fravær av smerte og 
tyggefunksjon, og på det grunnlaget bedømme 
egen tannhelse som god. Det var en 
tankevekker. At damen er meget dyktig, hersker 
det ingen tvil om. For oss ikke-forskere ble det 
nok litt for mye tall og tabeller, men likevel ikke 
så mye at forelesningen ble kjedelig eller 
vanskelig å forstå. 

Dessuten deltok vi på ett arrangement 
hos Braun Oral-B, som inviterte til frokost med 
etterfølgende info/demo om deres nyeste 
elektriske tannbørste. Denne har en såkalt 
”Smart guide”, en elektronisk duppeditt som 
veileder deg under pussingen og gir deg en 
”smiley” når du har pussa nok. Den gir deg 
også rødt lys når du pusser for hardt! Alle som 
deltok på denne seansen fikk hver sin elektriske 
tannbørste med Smart guide i gave. 

Symposiet som helhet var 
velorganisert, og det var en mengde gode 
forelesninger å velge i.  Utstillingen var av de 
bedre vi har vært på, og alle utstillerne 
orienterte seg kun mot tannpleiere.  De som 
stod på standene var meget smilende og 
forekommende, og helt tydelig der for å selge, 
og selge godt!  Vi brukte en del tid på den 
utstillingen, så mye nytt og spennende å se….. 
 

Maten vi fikk servert var upåklagelig, og nok av. 
Spesielt lunsjene var blant de bedre. Det at 
symposiet ble holdt i forbindelse med hotellet vi 
bodde på, var meget praktisk.  Vi slapp å bruke 
tid på å reise mellom boplass og 
konferansesenteret. I det hele tatt en affære som 
frister til gjentakelse.   

 To spreke jenter ved Niagara falls – og på ”Galla”.  

Lisbeth og Rita 
 
 

BBBrrruuukkkssskkkuuunnnsss ttt    kkkaaannn   vvvææærrreee   sssååå   mmmaaannngggttt    
 

Man tager hva man haver, så også i tannlegeriet. 
For en tid tilbake fikk jeg i oppdrag å lage ny 
protese til en bekjent. Han trengte sårt til ny 
spisestue som han sa det - da den gamle var 
reparert flere ganger. 
Nordlendinger har alltid hatt god fantasi og funnet 
løsninger på det meste. 
 
Denne karen hadde reparert protesen sin selv. 
Problemet hadde vært at begge 2-ere i tur og 

orden hadde falt av og 
måtte erstattes. 
Hvordan kan så dette 
gjøres? 
Materialet til den ene 2-
eren hadde han tatt fra  
en Gilde kasse (disse 

hvite med kjøttprodukter). 
Den andre 2-eren ble fremstilt av 
plasttuppen som er nederst på 
hjørnestaven på et partytelt. 
 
Han hadde registrert at det var 
stifter på protesetenner og denne 
delen av jobben hadde han løst på en genial måte.                                                                                          
Bildene viser 22 som en kan mistenke                                                                                                 
har tannsmykke, men det er hodet fra en  stift som  
brukes til å henge opp bilder på                                                                                                        
veggen  med. Han hadde boret hull i tennene og 
tredd stifter igjennom. Det hele var så festet med 
lynlim. 
Kan det gjøres mer genialt! Er sikker på at dersom 
han hadde vært tannlege hadde han hatt en 
strålende karriere bak seg (han er pensjonert 
snekker). Man må bare riste på hodet mest av 
beundring over kreativitet. 
Man kan kanskje kalle det for brukskunst!  

O. Dont 

 


