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 Gammelbrua, Storslett.  Foto: Rune Benonisen 

God høst! 
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Fylketannhelsesjefen har ordet 
 

 
 
 
Jeg håper alle har hatt en god sommer og 
fått ny energi til å ta fatt på de viktige 
oppgavene som ligger foran oss. Høstens 
gleder ligger kanskje både bak oss og foran 
oss og omfatter jakt av alle mulige typer på 
bær, kantareller og ryper. 
 
Siden det er Nord-Troms som har ansvaret 
for Munnharpa denne gangen, passer det 
kanskje godt å fortelle at jeg har vært i 
Nord-Troms to ganger i sommer/høst. 
Først i møte med Nordreisa kommune om 
utbygging og oppgradering av 
tannklinikken på Storslett, og siden på 
veiløs hytte i Kvænangen.  Jeg håper at 
møtet med Nordreisa kommune vil gi et 
godt resultat! 
 
Når det gjelder Tromsø tannhelsedistrikt, 
var det en stund svært vanskelige 
arbeidsforhold i Den offentlige 
tannhelsetjenesten. Vi hadde få erfarne 
tannleger. Dette førte til en ond sirkel hvor 
de nyansatte ferske tannlegene følte at de 
ikke ble godt nok ivaretatt. Vi har nå fått 
flere erfarne tannleger i Tromsø slik at vi 
nå har godt håp om at vi er ute av den onde 
sirkelen. Vi har også fått rekruttert 
nyutdannete tannleger, så vi håper at vi er i 
ferd med å etablere en god miks av 
erfaring og pågangsmot. Overtannlegen i 
Tromsø, Elisabeth Camling, må få en stor 
del av æren for denne positive utviklingen. 
 
 
 

 
 
I Tromsø fortsetter oppbyggingen av 
TkNN (Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter for Nord-Norge). Vi 
ønsker å vise at vi kan få til noe mer enn 
pasientbehandling på kompetansesenteret. 
Planlegging av flere spesialistutdanninger i 
samarbeid med Institutt for Klinisk 
Odontologi er derfor under arbeid. Først i 
løypa blir trolig spesialistutdanning i 
kjeveortopedi, som planlegges startet opp 
høsten 2009. Om ikke lenge vil det gå ut 
en annonse hvor tannleger inviteres til å ta 
denne videreutdanningen i Tromsø. Har du 
lyst til å bli kjeveortoped bør du derfor 
følge nøye med den neste måneden. I 
tillegg planlegges en ny spesialitet i klinisk 
odontologi, og utdanning i pedodonti kan 
også være svært aktuelt dersom vi får litt 
mer ”manpower”. 
 
En annen ting som er under debatt er 
hvordan vi skal stimulere til klinisk 
forskning i tannhelsetjenesten. Vi vil 
invitere tannleger (private og offentlige) 
som er interessert i å drive praksisnær 
klinisk forskning til dialog om hvordan vi 
skal komme videre på dette feltet. En av 
kompetansesenterets oppgaver er som 
kjent å drive slik forskning i samarbeid 
med praksisfeltet. 
 
I høst er det andre kullet på 
tannlegeutdanningen ute i ekstern praksis. 
Til våren kommer det første kullet ut i den 
andre eksternpraksisperioden i 10.termin. 
Vi gleder oss til neste høst når det første 
ferdige kullet med tannleger som er 
utdannet i Tromsø kommer ut i 
arbeidslivet. Nordnorske tannleger 
utdannet i og for Nord-Norge! 
 
                                     Hilsen Peter 
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Sommerjobb på Sonjatun 
 
Sonjatun tannklinikk hadde i sommer 
gleden av å ha flere tannlegestudenter på 
sommerjobb. Knut Gätzschmann og 
Marianne Urke som går på 5.året ved UiO 
var for første gang så langt nord i landet. 
De jobbet her i 5 uker og fikk en svært 
variert praksis og mange utfordringer. 
Det ble også tid til mange turer ut i naturen 
i området.  
De likte seg så godt at de allerede har 
skrevet arbeidskontrakt og kommer tilbake 
i mars 2009. 
Vi gleder oss veldig til det. HURRA!  
  

  
                                   Knut og Marianne på grilltur 

 
Karen Gjerstad fra Kvænangen går nå på 4 
året ved UiTø. Hun jobbet her i 2 uker som 
tannpleier og fikk også prøvd seg på 
mange kliniske utfordringer. Vi håper hun 
finner veien tilbake til Nord- Troms når 
hun blir ferdig på studiet i Tromsø. ☺ 
 
Sonjatun tannklinikk er nå omsider under 
utbygging for å bli universitetsklinikk. 
Arbeidene startet i september og skal være 
ferdig innen 7 måneder. 
De første studentene fra Tromsø kommer 
på praksis her høsten 2009.  
                         Øystein Fredriksen 
 
 
Finnsnes tannklinikk – nå også i 
funksjon som 
universitetsklinikk 
 
18.august startet tannlegestudentene Astrid 
Eriksen og Lotte Punsvik sin første 
eksternpraksisperiode på Finnsnes 
tannklinikk. 
 

 
                             Astrid og Lotte på klinikken 

Klinikken hadde da samling på Sørli Gård i 
nydelig vær. 
Etter flott mottakelse med nystekte sveler, 
trollkrem og kaffe, var det presentasjon av 
studenter, ansatte og klinikkens visjon og 
målsetninger. 
Status for det utadrettete forebyggende 
arbeidet ble gitt av tannpleierne og enkelte 
klinikkmøtesaker ble behandlet. Den 
daglige pausegymnastikken var også med. 
Etter en trivelig lunsj med nydelig grillmat, 
fikk vi faglig påfyll ved referat fra kurs i 
Berlin. 
Så avholdt vi til slutt trimtime med hele 
gjengen på tur med innlagte styrke og 
strekkøvelser. 
 

 
                                                 Spreke tannhelsearbeidere! 

 
Nå er jentene godt i gang med 
pasientbehandlingen i nyinnredete 
klinikkrom. 
De er begge fulle av arbeidslyst og 
ambisjoner om å gi pasientene den beste 
behandling. 
De undersøker og behandler barn, ungdom 
og eldre som tilhører klinikken, samt 
voksne som har meldt seg. Studentene 
trenger noe mer tid på arbeidet i forhold til 
erfarne tannleger, dermed gis det reduserte 
priser til de som skal betale for sin 
behandling.   
                                   Sigrid Aas Eriksen 
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Troms fylkeskommune  
= Grønn virksomhet 
 
Troms fylkeskommune ønsker å gå foran 
som et godt eksempel i miljøarbeidet. 
 
Fylkeskommunens grønne profil vil skape 
ringvirkninger i befolkningen og 
næringslivet, og på den måten sette 
dagsorden for utvikling av miljøvennlige 
bedrifter, og lede an for et mer 
miljøvennlig lokalsamfunn. Det er viktig 
for fylkeskommunens renommé å rydde 
opp i ”eget hus”.  
 
Fylkestinget har i juni 2007 vedtatt at 
innen utgangen av 2010 skal alle enheter i 
fylkeskommunen være miljøfyrtårn 
sertifisert.  
Troms fylkeskommune har inngått avtale 
med Grønn Hverdag om konsulenthjelp til 
miljøfyrtårn sertifisering av alle 
videregående skoler, tannklinikker og 
fylkeshuset. 
 
                             www.gronnhverdag.no 
 
 
 
4 tannklinikker har startet arbeidet med å 
bli Miljøtårn sertifisert innen utgangen av 
2009. 
Disse er: 

- Sonjatun tannklinikk 
- Bardu tannklinikk 
- Finnsnes tannklinikk 
- Tromsdalen tannklinikk 

 
Resten av klinikkene vil følge på i 2009 og 
2010. 
Det vil komme mer info om dette etter 
hvert. 
 

ALLE KAN IKKE GJØRE ALT 
MEN 

ALLE KAN GJØR NOE! 
 
Fellesnevner for både Grønn Hverdag 
(100.000 deltagere) og Miljøfyrtårn (over 
1.200 virksomheter). 
 
Hva er Miljøfyrtårn? 

Miljøfyrtårn er en nasjonal 
sertifiseringsordning rettet mot små og 
mellomstore bedrifter i privat og offentlig 
sektor.  

Tiltakene er konkrete og målbare, og skal 
være lønnsomme for den enkelte 
virksomhet. 

Hvorfor Miljøfyrtårn? 

• Redusere belastningene på naturen! 
• Spare penger på drift! 
- Mindre strømforbruk 
- Større gjenvinningsprosent avfall 
- Lavere sykefravær (bedre 

arbeidsmiljø) 
• Profilering som miljøvirksomhet! 

 
Hvordan bli Miljøfyrtårn sertifisert? 
 
Sammen med en godkjent konsulent 
(Grønn Hverdag) gjør klinikken en 
miljøanalyse og lager en handlingsplan for 
å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. 
Miljøanalysen tar for seg følgende 
miljøtemaer: Internkontroll HMS, 
arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og 
materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, 
transport og klimaregnskap. 
  
Når klinikken har oppfylt bransjekravene, 
godkjennes de av offentlige sertifisører og 
tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet 
er gyldig i 3 år. 
 
                                  Øystein Fredriksen 
 
 Neste nummer av Munnharpa 
       Kommer ut i desember 2009 
 
Harstad tar over stafettpinnen fra  
Nord-Troms 


