
MMUUNNNNHHAARRPPAA  
  

TTrroommss  ffyyllkkeesskkoommmmuunnee  
  DDeenn  ooffffeennttlliiggee  ttaannnnhheellsseettjjeenneesstteenn   

 

 
 
 
 
 
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
a
rs 2

0
1
0
 



Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb. 6600, Strandveien 13, 9296 Tromsø. 2 

PROGRAM FOR KURSDAGENE 
 
Torsdag 27.mai 2010 
 
8:30 -   9:00 Registrering Grand 

Nordic Hotell 
9:00 - 12:00 Har du kontroll på 

helseskjemaet? 
12:00 - 13:00 Lunsj 
13:00 - 15:00 Har du kontroll på 

helseskjemaet? 
    

19:00  23.00 Festmiddag (NB egen 
påmelding) 
 

Fredag 28.mai 2010 
 

9:00 - 12:00 Nei! ... der knakk 
tanna! 

12:00 - 13:00 Lunsj 
13:00 - 15:00 Nei! ... der knakk 

tanna! 
    
 
 
Priser/pr. pers  
- gjelder offentlig tannhelsepersonell i 
Troms fylkeskommune: 
1 dag kurs inkl dagspakke:     kr.  365.- pr pers 
2 dager kurs inkl dagspakke:  kr.  730,- pr  ” 
Festmiddag 27.05. kl 19.00:   kr.  750,- pr  ” 
 
Husk å angi om kursdag 1 eller 2 ved 
deltakelse kun en kursdag og om deltakelse 
festmiddag! Reise og opphold må den enkelte 
ansatte dekke av egne kursmidler. Hotellrom 
må også bestilles av den enkelte deltaker. 
 
Påmelding innen 31.03.10 ved innbetaling til 
konto 4760.15.66431 og beskjed pr mail til: 
             
eliann.jensvoll@tromsfylke.no 
 
 
 

Foredragsholdere: 
 

 
                                                                         

 
 

 
 

Har du kontroll på helseskjemaet? 

 
Kursinnhold 
Kurset tar sikte på en gjennomgang av de 
ulike sykdommer og medikamenter 
allmenntannlegen bør ha en viss oversikt 
over. De viktigste tema vil bli gjennomgått 
noe mer i dybden, for eksempel hjerte-
karsykdommer, diabetes, kreft, 
blødningsforstyrrelser. Det vil også bli 
fokusert på de mest vanlige medikamenter 
som pasientene bruker. Allergi og akutte 
tilstander vil også bli gjennomgått. 

Kursplan 

• Bruk av helseskjema i allmennpraksis  
• Sykdommer; spesielt fokus på de 

viktigste  
• Medikamenter; hva bruker pasientene 

våre og hvorfor?  
• Allergier, medikamenter, latex  
• Blødningstilstander; ASA, Warfarin, 

sykdommer, INR  
• Antibiotikaprofylakse  
• Akutte tilstander på kontoret  

Målgruppe: Hele tannhelseteamet  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Neeeei!!! Der knakk tanna … 
- og andre oralkirurgiske utfordringer 
i hverdagen 

Kursinnhold  
Kurset tar sikte på å løfte blikket ut over 

Cecilie 
Gjerde: 
Oralkirurg, 
overtannlege 
Universitetet i 
Bergen 
 

Sissel Heggdalsvik: 
Oralkirurg, overtannlege  
Molde Sjukehus. 
Spesialist i oral kirurgi og oral 
medisin, Cecilie Gjerde, UiB, 
Haukeland Sykehus og privat 
spesialistpraksis B.K. Brevik: 

Tannlege og lege, 
spesialist i 
kjevekirurgi og                                                        
munnhulesykdom
mer (maxillo-
facial kirurgi)  
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kavitetskanten for å vise at kirurgi kan bidra 
til å gjøre hverdagen i allmennpraksis mer 
interessant. Da er det viktig å vite hvilke 
pasienter allmenntannlegen kan behandle 
selv, og hvilke som bør henvises til spesialist. 
Kurset blir rikt illustrert med kasuistikker. 

Kursplan 

• Kort om kirurgisk utstyr og 
oppdekking i allmennpraksis  

• Akutte situasjoner i tannlegestolen, 
hvordan beholde roen… og pasienten  

• Oral kirurgisk og oralmedisinsk 
diagnostikk  

• Dentoalveolær kirurgi  
• Kasuistikker på henviste pasienter  

Målgruppe: primært tannleger 
 

TANNBØRSTEBYTTEDAG 
 
I anledning årets tannbørstebyttedag 
14.februar hadde to av våre tannpleiere, Gerd 
Gjøvik og Kristel Aarhuus, markering sammen 
med Apotek 1 på Kanebogen senter. Dette har 
vært en årlig tradisjon siden -05! 
Dagen ble markert på en mandag, ettersom 
selve tannbørstebyttedagen landet på en 
søndag i år, sammen med både fastelaven, 
morsdag og valentines day. Mandag 
15.februar hadde vi stand ved inngangen til 
apoteket på Kanebogen senter.  
På forhånd hadde apoteket laget plakater som 
vi hengte opp på jobb, sammen med ”flyers”, 
som lå i skranken vår og pasientene fikk ta 
med seg. Apoteket hengte opp plakater hos 
seg og ellers på senteret!  
Når barna kommer til standen vår, må de 
svare på noen spørsmål som omhandler 
tenner, renhold og kosthold, ellers prater vi 
litt rundt temaene og spør om det er noe de 
lurer på. Etterpå får de velge seg en premie. 
Til premier har vi blitt sponset fra noen 
firmaer, i år hadde vi blitt sponset fra 
Wrigleys med Ekstra tyggegummi, Cadbury 
med V-6 og med Miracle - holdere fra Jordan. 
Samt at apoteket hadde fått barnetannkrem 
fra Zendium. 
Barna skriver navn og tlf. nr. på baksiden av 
lappene, så samler vi disse sammen i en boks, 
hvor apoteket dagen etter vil trekke ut noen 
flere vinnere, som får litt større premier.  Vi 
hadde også fokus på å huske å bytte tannbørst 
hver 3. måned og snakket litt om drikkevaner 
og syreskader. Apoteket hadde markering 
med rabatter på ulike tannpleieprodukter.  

 
I år kolliderte dagen med OL-sending på tv og 
ruskevær, noe som førte til at det ikke var så 
mange på senteret denne mandags etter-
middagen. Noen var det – både voksen og 
barn kom bort og spurte om råd og tips når 
det gjaldt tenner og tannpleie. I fjor var det 
over 150 som leverte inn svarlappene, mens i 
år var det vel rundt 50. Så vi snakket med Gry 
på apoteket om eventuelt å bruke media før 
neste tannbørstebyttedag!  
 
Men vi syns alltid det er spennende å møte 
folk utenfor tannlegekontoret, da har de 
lettere for å spørre om det de undres over, 
opplever vi. Så dette er en tradisjon vi blir å 
holde vedlike!!  
 
Hilsen Kristel og Gerd 
 

 
Kristel Aarhuus og Gerd Gjøvik 

 

 

Praksisopphold ved 
Hovedtannklinikken i Harstad 2010 

I henholdsvis fem og ni uker har en 
tannlegestudent fra UiO og to fra UiT, alle 
sisteårsstudenter, vært utplassert i praksis 
ved Hovedtannklinikken i Harstad. Veiledere 
har vært klinikksjef Josefine Halbig, tnl. 
Charlotte Bloess og tnl. Håkon Tande. 
Hensikten med utplasseringen er at vi 
studenter får et innblikk i hvordan en klinikk 
fungerer, hvordan den offentlige 
tannhelsetjenesten er organisert, samt å få 
mengdetrening av ulike typer behandling. 
 
På hovedklinikken i Harstad har vi fått prøve 
oss på pasienter i alle aldersgrupper, og med 
behandlingsbehov innen kariologi, protetikk, 
endodonti og periodonti, kort sagt varierte 
kasus med de faglige utfordringene vi ønsket 
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å få i praksisoppholdet. Vi har fått anledning 
til å jobbe mer selvstendig enn vi vanligvis 
gjør på fakultetet, noe som har vært både 
utfordrende og lærerikt, samtidig som vi hele 
tiden får god hjelp og oppfølging fra våre 
veiledere. Når vi etter endt praksisperiode 
vender tilbake til studiestedene våre tar vi 
med oss mer klinisk erfaring, og en rekke 
praktiske råd for situasjoner som kan oppstå i 
hverdagen. Vi har hatt et flott opphold på 
klinikken i Harstad, og føler oss godt ivaretatt 
av veilederne og resten av de ansatte.  
Læringsmiljøet har vært bra, Klinikken er 
velrutinert på å lage opplegg for studenter. 
 
I juni er vi ferdige tannleger, og klare for å 
begi oss ut i arbeidslivet. Vi har enda ikke 
takket ja til noen jobbtilbud, og siden vi 
fortsatt er åpne for hvor i landet vi kan ende 
opp er Nord-Norge et fristende alternativ. 
Tusen takk for et supert opphold! 
 
Silje Sandnes, Kaja Høifødt (UiT), og Kjersti 
Høye (UiO) 
 

 
Kaja, Kjersti og Silje 

 
 
TANNPLEIERE 
  
HUSK FAGDAGER OG LANDSMØTE I ALTA 2.-4. 
JUNI  
Ei lita oppfordring til dere tannpleiere i 
Troms, meld dere på årets samling i Alta. 
Et spennende og variert program om bla. 
Mineraliseringsforstyrrelser, 
munnslimhinneforandringer, Stortingsmelding 
nr. 35 etc. 
For ikke å snakke om det sosiale med f.eks 
båttur på Alta-elva. 
  
Landsmøtet har valg av ny leder, ny nestleder 
og nytt styre i NTpF. 
  
Med vennlig hilsen 
Vårin Hanssen, Troms tplf.  
 

Den årlige møljefesten 
 

 
 
 

 
 
Den 26. februar hadde vi vår årlige møljefest. 
I år var det 18 som deltok, personale og 
pensjonister.  
 
 

 

 

Vi ønsker dere alle en God Påske! 

Hilsen Harstad tannhelsedistrikt 

 

 

 

   Ingeborg Hansen 

Jubilanter 
21 feb. 1950 Marilyn Anne Putney 
  1 apr. 1940 Arne Lyngshøj 
  7 juni 1950 Solrunn Falch Herteig 
11 juni 1960 May Sissel Sørbø 
13 juni 1950 Svein Ingebrigtsen 
29 juni 1960 Nina Bangsund 
  2 juli  1950 Karin Strøm 

 
 Her er 
arrangørene 
av 
møljefesten: 
 
Solveig Nygård 
og 
Kjell Jacobsen 


