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God Jul og godt nytt år! 

Foto: ”Storeste” i Nordreisa     R.Benonisen  
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Nord-Troms tannhelsedistrikt 
av: Overtannlege Øystein Fredriksen 
 
”Nå har vi vaska golvet og vi har…..” 
Så var det jul igjen og alle 
forberedelser snart i boks. 
Førjulstiden er som vanlig hektisk på 
klinikkene med alt som skal ferdigføres 
og nye tenner som skal inn til jul. I 
visshet om at snart skal julefreden 
senke seg over oss alle gir vi litt ekstra 
gass. 
Vi starter så igjen med blanke ark, 
nyladete batterier og fulle timebøker 
over nyttår.  
I mellomtiden kan dere kose dere med 
denne utgaven av Munnharpa. 
 
Et lite tilbakeblikk på året som har gått: 
For Nord-Troms har det vært et svært 
så turbulent år som begynte med stor 
tannlegemangel, stengt hovedklinikk i 
flere måneder pga mugg og 
ombygning og stort press fra 
befolkningen som ikke fikk 
tannbehandling.   
Nå ved utgangen av året gleder vi oss 
over gjenåpningen av Sonjatun 
universitetstannklinikk med snart 
gjennomført første praksisperiode. 
Utbygging av Lyngseidet tannklinikk til 
praksisklinikk ser ut til å komme i gang 
med mottak av sine første studenter 
høsten 2010. 
I tillegg blir alle tannlegestillinger besatt 
fra mars 2010. 
Det er mye å glede seg over her nord. 
 
 

 
Fra distriktsmøte på Gammetunet i Nordreisa 

  

Årets distriktssamling ble litt i ånden av       
”71° Nord ” som man kan se av 
bildene. 
  

    
Knut måtte slepe Kirsti hjem etter flere brudd i både armer 
og ben. Det gikk nesten bra  
Foto: Ø. Fredriksen 
 

Tannlegestudenter i praksis på 
Sonjatun 
 
I høst er det første gang Sonjatun 
tannklinikk har hatt tannlegestudenter 
fra Tromsø i praksis. Her følger en liten 
hilsen fra dem.  
 
Vi er to studenter som har vært 
stasjonert i praksis på Sonjatun i fire 
måneder. Vi var "litt" nervøse før vi 
begynte, men fikk en kjempeflott 
mottagelse, med nye kontor og topp 
utstyr. Vi føler oss utrolig heldige som 
har fått ha praksis på en så fin 
arbeidsplass, og reiser herifra med 
nyttige erfaringer, nye venner og en 
følelse av å ha valgt riktig yrke. Tusen 
takk til alle på tannklinikken på 
Sonjatun for oppholdet og all hjelp og 
støtte! 
 
Lene Arntzen og Einar Brage 
Thorsteinsson 
 

 
Foto: Ø. Fredriksen 
 

 

Nord-Troms tannhelsedistrikt ønsker dere 
alle en riktig god Jul og et godt nytt år. 
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Fylkestannhelsesjefen har 
ordet 
 
Når dere leser dette nærmer jula seg 
med stormskritt.  Håper dere alle får tid 
til litt juleforberedelser slik at 
julestemninga kommer på plass. 
 
 

Fylkeskommunen står overfor store 
utfordringer i årene som kommer. 
Denne gangen er det skolestrukturen 
som har fått oppmerksomhet. Det er 18 
videregående offentlige skoler i Troms 
og noen private. Det er hittil besluttet å 
nedlegge den videregående skolen i 
Skånland, men også andre aspekter 
ved den videregående skolestrukturen 
skal vurderes. Det daværende 
Fylkesrådet sprakk på denne saken 
ved at Sosialistisk Venstreparti gikk ut 
av fylkesregjeringen, og Høyre og 
Kristelig Folkeparti er nye 
samarbeidspartnere fra og med 
desembertinget. Dette medførte at vi 
mistet vår fylkesråd Pål Julius Skogholt 
fra SV, mens vår nye fylkesråd heter 
Mariam Rapp fra Kristelig Folkeparti. 
Mariam er ikke noe nytt bekjentskap 
for tannhelsetjenesten, det var hun 
som var fylkesråd da 
Tannhelsemeldingen ble lagt frem og 
vedtatt i Fylkestinget sommeren 2007. 
Vi har gjennomført en kartlegging av 
behovet i Den offentlige 
tannhelsetjenesten. Kartlegging av 
behovet for tannhelsesekretærer i den 
offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i 
Troms viser at det er behov for 46 nye 
tannhelsesekretærer i de neste 5 år i 
DOT i Troms: 13 sekretærer hvert år i 
de neste 2 år (2010-2011), og 7 
sekretærer hvert år i de tre neste årene 
(2012-2014). I tillegg kommer behovet i 
den private tannhelsetjenesten, men 
siden vi allerede etter kartlegging i det 
offentlige kunne påvise at behovet var 
stort, gikk vi ikke videre i 
kartleggingsarbeidet. Derfor har vi i det 
siste tenkt på hvordan vi skal 
markedsføre tannhelsesekretæryrket 
bedre på ungdomsskolen og i VG1 på 

Helse-og sosialfag og VG2 på 
Helseservicefag. Vi arbeider med en 
informasjonsbrosjyre og en videosnutt, 
i tillegg til at vi planlegger omvisning for 
enkelte grupper på Tannbygget. Vi 
håper at disse tiltakene kan bedre 
søkningen til 
Tannhelsesekretærutdanningen på 
videregående skole. I tillegg finnes det 
voksenopplæringstilbud som vi jobber 
med. 
Da gjenstår det bare for undertegnede 
å ønske leserne av Munnharpa en 
riktig god jul og et godt nyttår.   
 
Hilsen Peter  

 
 
Herulf Klo har gått av med 
pensjon 
Av:  Personalrådgiver Bente Bruvold 
 

Etter 16 år i tannhelsetjenesten i 
Troms valgte Herulf Klo å pensjonere 
seg. 
Dette ble markert med kake og kaffe, 
tale fra fylkestannhelsesjef Peter 
Marstrander  
og gavekort fra Troms fylkeskommune. 
Fra kollegaer i tannhelseetaten fikk 
Herulf overrakt blomster og vin. 
 
Vi ønsker Herulf lykke til med 
pensjonisttilværelsen! 
 
 

  
Foto: Bente Bruvold 
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Hederstegn til Marianne 
Gaarden 

Marianne Gaarden mottok 
hederstegnet for sin utrettelige innsats 
for de offentlig ansatte tannlegene, 
spesielt i Troms og Nord-Norge. NTFs 
hederstegn tildeles medlemmer eller 
andre som over tid har utvist et 
betydelig engasjement for standen, 
primært på sentralt nivå. Siden 1994 
har hun hatt en rekke tillitsverv både 
lokalt og sentralt. I seks år var 
Marianne medlem av foreningens 
hovedstyre. Hun leder fortsatt Utvalg 
av tillitsvalgte i Troms 
Tannlegeforening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Gaarden mottar NTF’s hederstegn. 

 
 
Hilsen fra fylkesråden 
 

I november ble det satt sammen et nytt 
fylkesråd og Mariam Rapp (KrF) ble 
fylkesråd for bl.a tannhelse som hun 
har vært en gang tidligere.  
Hun er gift og har 3 barn. Har politisk 
erfaring som fylkesråd i tre runder, hhv 
med samferdsel og miljø, - kultur, miljø 
og helse - og nesten tilsvarende 
portefølje nu. Har politisk erfaring som 
fylkesvaraordfører og 
kommunepolitiker i Tromsø. Sitter i 
kvinnepolitisk nettverksledelse i 
KrF. Har allsidig yrkeserfaring fra både 
offentlig og privat sektor.  

 

Kjære alle sammen.  

Med dette ønsker jeg å sende en 
hilsen til alle medarbeiderne i 
tannhelseetaten. 

Ekstra hyggelig er det at jeg har fått 
anledningen til å gjøre det 
gjennom informasjonsskrivet 
"Munnharpa" . Symbolikken med 
begrepet er en gang fortalt meg, men 
er gått i glemselen. Jeg vil bare minne 
om at munnharpen er et av verdens 
eldste musikkinstrumenter. Når man 
spiller et slikt instrument befinner 
tungen seg i munnåpningen, rammen 
blir ofte støttet mot tennene. Slik 
bruker man munnhulen som 
resonansrom. Melodiene kan på grunn 
av munnharpens funksjon bare bestå 
av naturtoner.  

Denne lille åpningshilsenen får derfor 
være ønsket om at tannhelseetaten 
samlet fungerer som en finstemt 
harpe.   

Som nyvalgt fylkesråd for kultur, miljø 
og helse, betyr det at jeg blir 
politisk leder for tannhelseetaten.  

For mange er jeg nok godt kjent fra før 
- som tidligere fylkesråd med nesten 
samme portefølje, men for noen er og 
blir jeg kanskje en perifer person med 
det formelle ansvaret.  

Likefullt har vi den samme interessen 
om at vi skal lykkes med et godt 
arbeidsmiljø og tannhelsefaglig 
utvikling til beste for innbyggerne i 
fylket. 

I den sammenheng vil jeg vise til 
tiltredelseserklæringen. Det som står 
om tannhelse er flg: Fylkesrådet vil 
underbygge den positive utviklingen 
etter at tannhelseutdanningen ble lagt 
til fylket. Tannhelseutstyr skal fornyes, 
og det satses på rekrutteringstiltak til 
alle spesialiteter . 
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Jeg vil benytte anledningen til å ønske 
dere alle med familie en riktig god jul! 
Jeg vil takk for innsatsen i år og ønske 
dere et godt nyttår! 

Jeg ser frem til et godt samarbeid ! 

mvh. Mariam 

 
Mariam Rapp            Foto: Klara Johansen 

 

 
Hyttetur til Sørli gård  
Av: Ansatte på Målselv tannklinikk 

  
Torsdag 22. oktober var vi 11 håpefulle 
kollegaer som i et nydelig vær dro til 
fylkeskommunen sin hytte, Sørli gård 
på Senja. Turen var et ledd i bedring 
av arbeidsmiljøet etter at to klinikker 
ble slått sammen i fjor sommer. 
Fokuset var å bli bedre kjent og ha 
samvær i et helt annet miljø enn på vår 
vante arbeidsplass. Vi startet 
ettermiddagen med fantastisk god 
middag på Senjastua. Så fortsatte 
turen videre mot hytta hvor det var lagt 
opp til en ren sosial kveld uten for mye 
opplegg. Vi kan vel alle skrive under på 
at lattermusklene fikk trent seg godt og 
lenge denne kvelden! Utover det må vi 
vel bare holde oss til vår lovpålagte 
taushetsplikt og håpe at ikke alt for 
mye lekker ut. Det at noen kommer ut 
av skapet på en kveld som denne, og 
enkelte egentlig ikke vet hva en kylling 
er får vi bare holde godt for oss selv. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et lite besøk av ho ”Laura” fikk vi også 
torsdag kveld. Vi skjønte fort at det 
ikke kunne være noen andre enn 
henne som flytter på møbler på denne 
tiden av døgnet. Og skal vi tro noen av 
oss rett var hun også oppe og gikk i 
femtia på morgenen, mens husets 
gjester lå og sov.. 
  
Fredag morgen sto vi alle opp til felles 
frokost før dagens faglige program 
startet klokken ni. Samtidig ventet vi på 
de fem som ikke overnattet. Stor var 
overraskelsen da vi fikk besøk av 
utkledde ”halloween-hekser” i stedet 
for..  
Hvem var de, og hva ville de med oss? 
Og vi som ikke hadde så mye godteri i 
hus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Så var det tid for å utvikle et bedre 
samarbeid og kommunikasjonen oss 
imellom. Og med utfordrende oppgaver 
ble vi så absolutt testet på nettopp det. 
Gjennom gode teknikker, miming og 
bevegelser var det utrolig hva man fikk 
uttrykt. Resultatet var slående; dette 
mestret vi faktisk! Videre ble det 
gjennomført en meget ”faglig” 
quizrunde ute med mange poster. 
Noen var lette, mens enkelte var 
nesten umulig å svare på..  
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Har du egentlig ikke alt for mange 
bamser på kontoret Heidi?, og hvem 
holder oversikten over hvor mange 
pasienter vi behandler i løpet av en 
uke..? Og vi som har altfor mange 
permer i resepsjonen.. En vinner totalt 
ble uansett kåret, og gleden var stor da 
premien var godteri Ikke rart våre 
frokostbesøkende ikke fikk noe.. 
  
Vi avsluttet med et herremåltid av et 
koldtbord før vi bare måtte innse at de 
to dagene på Sørli gård hadde gått så 
altfor fort. Vi var alle enige om at 
samholdet var bedret, 
kommunikasjonen på topp og at dette 
fristet fort til gjentakelse!!  
  
Med hilsen tanntrollene i Målselv 

 

 
 
 
 
 
Distriktssamling på Fjellkysten 
16. og 17. november 2009. 
Av: Overtannlege Susanne Elting 

  

Midt- Troms tannhelsedistrikt har hatt 
distriktssamling på Fjellkysten i 
Lavangen. 
  
Første dagen startede med et kort 
distriktsmøte etterfulgt av en 
gjennomgang av årets 
arbeidsmiljøkartlegging. Distriktets 
”profil” ble presentert og dernest jobbet 
de enkelte klinikker videre med deres 
respektive rapporter og 
forbedringsområder. 
Fylkesordfører Terje Olsen foresto 
dernest overrekkelse av KS – 
hedersmerke til fire av distriktets 
medarbeidere – som en takk og 
anerkjennelse for lang og tro tjeneste i 
tannhelsetjenesten i Troms fylke.  

De fire kandidater som ble hedret er 
tannlege Jorunn Elvebakk, 
tannhelsesekretær Kjærlaug Sæther 
Hellefossmo, tannlege Finn Fjærvoll og 
tannlege Vilhelm Kjelsvik. 
 

 
                                                   Foto: Susanne Elting 

 
 

Dagen ble avsluttet med julemiddag og 
sosialt samvær ut over kvelden. 
Diverse gruppearbeider resulterte i 
”store kunstneriske kreasjoner” til stor 
glede for lattermusklene. 
 

 
                                                   Foto: Susanne Elting 

 

Andre dagen var det akuttmedisin/ 
førstehjelpskurs ved Bedriftshelse 
Nord som drillet medarbeiderne i blant 
annet praktiske øvelser i 
gjenopplivning. 
  

Fjellkysten fremsto som en vakker 
ramme for samlingen og mange ga 
uttrykk for at det var et flott sted med 
god service og nydelig matt.  
Alt i alt et flott og fullendt opphold som 
har gitt mersmak for ”gjentakelse”. 
 
Med vennlig hilsen 
Susanne Elting 
Overtannlege i Midt-Troms 
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Noen ord om oss ved 
Universitetstannklinikken i 
Tromsø 
Av: Guri Røv 
 

 
TANNbygget .Foto: Frank Johansen 

 
Vi flyttet inn i TANN-bygget i 2007 med 
bare en håndfull ansatte, og nå er vi 
blitt til sammen 27 i klinikk og 
administrasjon! Av disse er 3 ute i 
langtidspermisjon, hvorav èn er i gang 
med videreutdanning ved 
kompetansesenteret i samme bygg. 
Bare i 2009 er det kommet hele 14 
nye; - det er både tannhelse-
sekretærer, tannleger, tanntekniker, 
operasjonssykepleier, radiograf og 
administrasjonskonsulent. Over nyttår 
kommer det flere tannleger og 
tannhelsesekretærer, så antall ansatte 
nærmer seg 35 med alle 
deltidsstillinger.  
 
Det har vært mye slit, veldig mye utstyr 
som skulle på plass i klinikken og 
mange har brukt mye fritid på 
dugnadstimer. Etter hvert har vi fått det 
veldig bra, men fortsatt gjenstår en del. 
 

Åse og Hilde monterer skuffeseksjoner til 60 uniter i 
klinikken 
 
Det psykososiale arbeidsmiljøet i 
klinikken ser ut for å være veldig bra. 
Alders-sammensetningen er fra 29 – 
67 år, og vi kommer fra 7 ulike 

nasjoner: Uganda, Iran, Tyskland, 
Island, Finland, Sverige og Norge, og 
for å ha hele Norden nevnt, så har 
radiografen bodd mange år i Danmark 
før hun søkte jobb hos oss. En av 
tannlegene som er tilsatt fra 2010 er 
dessuten vaskekte danske, så da er vi 
fulltallig fra de nordiske landene. Og 
det ser da ikke verre ut enn at vi 
stortrives sammen!  
I oktober dro 15 av oss på utflukt til 
Natur og Utfordring på Hillesøy. Det 
var en stor fornøyelse å leke og ha det 
moro sammen med gode kollegaer, 
løse utfordringer sammen og le av seg 
selv og hverandre. Stor overraskelse 
ventet for en av våre 
tannhelsesekretærer – da vi i 50-
årsgave ga henne en tur til topps i 
klatremastene! Ikke visste jo vi at hun 
hadde høydeskrekk… men hun tok 
utfordringen og var helt oppunder 
platået før skrekken tok henne. …og 
slang seg ned tauet igjen som Jane på 
vei til Tarzan til stor applaus fra oss 
”modige” på bakken! 
 
 

 
Test i teamarbeid – stoler vi på hverandre? Her: ”Blinde 
pingviner”  

 
Det første fulltallige kull 
tannlegestudenter – 40 i tallet – 
begynner på klinikken etter jul. Det er 
noe å se frem til, og vi regner med at 
det blir travle men trivelige dager. 
 

Universitetstannklinikken i 
Tromsø ønsker alle  

god advent og gledelig jul! 
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”Nisserier” i Målselv 
 
På Målselv tannklinikk er det ”nisserier” 
gjennom desember måned.  
Det er blitt meget populært og 
engasjerer de fleste. Alle er flinke til å 
hjelpe hverandre med å løse diverse 
oppgaver som den enkelte måtte bli 
utsatt for. 
Alle skriver sitt navn på en lapp og alle 
trekker dernest en lapp med navnet på 
en person som de skal ”nisse” 
gjennom desember måned. Alle får 
hermed ”en hemmelig nissevenn”. 
Nissestrekene er allsidige og kreative - 
men alltid gode og snille.  
Det kan være at du finner en lapp i ditt 
skap hvorpå der står at du er en god 
og verdsatt kollega. 
Du kan finne en liten ”presang” i ditt 
skap – for eksempel en nisse, et 
stykke sjokolade, litt julekaker, 
julepynt, gode ord etc.. 
Din stol eller datamusen kan være limt 
fast med tape. Ditt jakkeerme på 
frakken kan for eksempel være blitt 
snøret sammen med en strik så du 
ikke kan få armen igjennom ermet og 
det kan ligge litt ”gott” i ermet eller 
lommene eller skoene. 
Du kan for eksempel finne en lapp med 
instrukser til et ”orienteringsløp” som 
fører frem til en eller annen slags 
premie gjemt et eller annet sted. 
Du kan finne lapper med diverse 
rebuser i ord og bilder som fører frem 
til ”et eller annet”. 
Frekvensen og omfanget av nisseriene 
varierer og noen ganger kan flere 
”nisser” slå seg sammen om å 
”massenisse” en person eller et team. 
 

 

 

Noen eksempler på ”nisserier”: 
  

  
 
 
 

 
 
 

 
 

  

God Jul 
og  

godt nytt år 

Neste nummer av Munnharpa 

kommer fra Harstad 


