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Kurs på Krøttøy  
 
”Den offentlige tannhelsetjenesten i 
Harstad avholdt 25 og 26 august 
distriktsmøte på Valhall opplevelsessenter 
på Krøttøy. I nydelig vær og praktfulle 
omgivelser hadde skjærgården og Einar 
Veimoen mye å tilby. Vi var på guidet tur 
til Steinavær med ribb, fisket, leide sykler  
 

 
 
og nøt strender og idyll, samt tur til 
”Kollen”, og fikk 360 graders utsikt over 
øyriket. Hurtigbåten bruker 40 min direkte, 
og som bonus på hjemturen fikk vi anløp 
av Skrolsvik og Flakstadvåg på speilblankt 
hav. En stor takk til Einar, for å ha lagt til 
rette for dager vi sent vil glemme!  
               MI 
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Fylketannhelsesjefen har ordet 
 
 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR 
 
Det har vært en flott oktober med mye 
klarvær, og nå har snøen lagt seg som et 
hvitt teppe over marken. Det kan knapt bli 
bedre. Har vi samme flaksen videre, så blir 
det julesnø i år også. 
 
Budsjettet for tannhelsetjenesten skal 
behandles i Fylkestinget i desember. Så 
langt ser det lovende ut. Vi har fått 
500.000 kr til rekruttering, spesielt i 
forhold til tannlegestudentene i Troms. Da 
må vi sørge for at det er et 
sommerjobbtilbud til studentene i 
sommermånedene.  
 
Som vanlig går det litt opp og ned i forhold 
til rekruttering på forskjellige steder innen 
fylket. Pr 6. oktober var det 18, 5 ledige 
stillinger noe som tilsvarer ca 30 %. Men 
vi har avtaler om rekruttering til stillingene 
som gjør at fremtiden ser lysere ut. Det er 
mitt generelle inntrykk at situasjonen nå, er 
bedre enn for ett år siden. Og nå venter vi 
på de første tannlegestudentene fra Nord-
Norge. 
 
I Nord-Troms skal to nye tannklinikker 
klargjøres for ekstern praksis fra høsten 
2009 – Storslett og Lyngseidet. Når disse 
blir ferdig vil alle de planlagte 
eksternpraksisklinikkene være etablert. 
Disse vil helt sikkert kunne gi et bidrag i 
forhold til rekruttering. Og alle distrikter 
har fått minst èn klinikk.  
 
I budsjettet er det også en satsing på utstyr 
og på Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter i Nord-Norge. At det 
satses på kompetansesenteret gir selvsagt 
også fordeler for 
distriktstannhelsetjenesten. Høsten 2009 
igangsettes den første 
spesialistutdanningen som er fullstendig i 
”egen” regi (dvs. som landsdelen har fullt 
ansvar for). Denne spesialistutdanningen 
skal foregå i kjeveortopedi og vil gi oss 
mulighet til bedre tilgang på  

kjeveortopeder. Det blir en milepæl for oss 
i tannhelsetjenesten. På sikt må vi få til en 
stabil kjeveortoped-dekning på Finnsnes 
og en reetablering av behandling innen 
kjeveortopedi i Nord-Troms. 
 
Det er også planer om å starte en 
hospiteringsordning i pedodonti. 
Hospiteringsordningen skal omfatte hele 
behandlingsteamet, altså både 
tannhelsesekretær og tannlege. Den skal 
være ganske omfattende, halv tid på 
kompetansesenteret. I Sverige har man noe 
man kaller nisjetannleger som tilsvarer det 
vi skal prøve oss på her i Troms. En 
nisjetannlege i pedodonti kan avlaste 
kompetansesenteret med 
pasientbehandling. På sikt ønsker vi å 
utvikle en spesialistutdanning også i 
pedodonti. 
 
Troms har jo også fått oppdraget om å 
utvikle en helt ny spesialitet – klinisk 
odontologi. Den vil starte høsten 2010. 
 
I Stortingsmelding nr 35 snakkes det mye 
om forskning i tannhelsetjenesten. 
Kompetansesentrene har jo også forskning 
som oppdrag. På 70- og 80-tallet ble det 
drevet en del undersøkelser i 
tannhelsetjenesten i Troms, som ofte bare 
ble publisert lokalt. Vi håper at vi kan 
gjenskape slike miljøer, denne gang med 
bedre bistand. Undertegnete har blitt valgt 
som leder av en styringsgruppe som skal 
utarbeide et strateginotat om forskning i 
tannhelsetjenesten i Norge. Dette notatet 
skal være ferdig 1. mars. 
 
Tusen takk til Harstad tannhelsedistrikt 
som har tatt ansvaret for dette 
julenummeret. Det er hyggelig at vi har 
ansatte som er så sporty at de tar slike 
utfordringer. Så ønsker jeg dere alle en 
hyggelig adventstid og riktig god jul. Og at 
vi alle gjør vårt beste for at vi skal få et 
riktig godt nyttår! 

Hilsen Peter    
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Hege Nermo 

Til Munnharpa desember 2008  
 
7. semester er tannlegestudentene fra 
Tromsø utplassert på offentlige klinikker 
hele semesteret. 4 mnd. Denne høsten har 
jeg vært så heldig og fått være ved 
Hovedtannklinikken i Harstad.  
Da klinikken er stor og har mange 
engasjerte og hyggelige ansatte har jeg fått 
være med på en masse i tillegg til å ha 
egne pasienter.  
Jeg har vært med tannpleier og tannlege på 
en skole i distriktet og undervist om oral 
hygiene og kosthold til barneskole og 
ungdomsskole trinn.  
Jeg har også fått hospitere under 
narkosebehandling på sykehuset. Det var 
veldig gøy å få sett litt intubering og 
snakke med anestesi sykepleiere og leger. 
I forbindelse med yrkesdag på en 
videregående skole fikk jeg være med 
klinikksjefen og fortelle litt om hvordan 
det er å være tannlegestudent i Tromsø. 
Viste bilder fra campus og tannbygget og 
fortalt litt om hva Tromsø har å tilby 
studenter på fritiden. 
I løpet av tiden jeg har vært her har jeg 
også deltatt på distriktsmøte på Krøttøy, 
arbeidsmiljødagen og felles lunsj for hele 
distriktet.  
 
Bildet er tatt på Harstad Sykehus utenfor 
operasjonsstua der jeg hospiterte i to dager 
hos tannlege Berit Løkholm.  

4. års student Hege Nermo. 
 

          
 

 
 

STORFINT BESØK PÅ KLINIKKEN. 
  
Med nysnø i håret og røde kinn kom 
Borkenes Barnehage på besøk til Kvæfjord 
tannklinikk. Alle de ansatte ved klinikken 
tok i mot 15 forventningsfulle 4-5 åringer 
som var veldig spente på hva som skulle 
skje! 
Vi delte inn i grupper og alle fikk ”leke 
tannlege” og prøve utstyr. Noen fikk tegnet 
sol og bokstaver på neglene med 
”pussemaskinen”, noen fikk undersøke 
tennene til sine venner og noen ble faktisk 
forelsket…!  Bronto var også med, 
selvfølgelig. Men til tider ble han nok litt 
glemt, det var så mye spennende å se og å 
lære. 
 

 
Et lite glimt av det nyoppussede venterommet. Foto: DS 

 

Ungene tegnet ei laaang tegning på 2-3 
meter som skal henges opp på klinikken og 
vi fikk perlede tenner som ungene hadde 
laget i barnehagen. De henger vi opp til 
pynt i armaturene.  
 

 
Foto: Damian Szarek 
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Foto: DS 

 

Til slutt ble det delt ut klementiner og en 
liten presang fra klinikken.   
En fornøyd flokk gikk tilbake til 
barnehagen med røde papirhjerter på 
genseren ;o)  og gledet seg til de skulle 
komme tilbake og telle tenner på ordentlig! 
  
Hilsen oss ved Kvæfjord tannklinikk. 

Vårin Hanssen 
 

 
Utflukt 
 
Kanebogen tannklinikk hadde 22.okt. 
felles trimtur. Turen gikk til Storjorda i 
herlig høstvær. En frisk og fin tur. 
 

 
                                                Foto: SF Herteig   

 

Etter turen var det lunsj på hytta til Kjell 
Jacobsen. Et måltid som smakte 
fortreffelig. Etter dette gikk vi videre til 
neste hytte, hvor vi fikk servert kaffe og 
kaker hos Wenke Nilsen. 
Med på turen var Kjell Jacobsen, Sverre 
Hermansen, Kirsti Andersen, Rigmor 
Bjøri, Wenke Nilsen, Johannes Fischer, 
Åse Bergflødt + undertegnede.  
Vi på Kanebogen tannklinikk ønsker alle 
en fin vinter.         

 Solrunn Falch Herteig. 
 

 
Solveig Nygård, Eliann Jensvoll og Hjørdis Lund.  

 
Lang tjenestetid 
 
I Harstad tannhelsedistrikt har vi to 
medarbeidere som har særdeles lang 
fartstid. Det er Hjørdis Lund som har 
arbeidet her i 45 år, og Solveig Nygård 
med sine 42 år. 
 
 
Vi vil rette en stor takk til alle 
pensjonistene som trår til ved behov. 
 
 

       
 
 
Vi i Harstad tannhelsedistrikt ønsker alle  
 

en riktig  God Jul 
 
og et  Godt Nytt År! 
 
 
 

       
 
 

 
 

 
Ingeborg Hansen 

 

 
Neste nummer av Munnharpa skal 
Midt-Troms tannhelsedistrikt gi ut. 


