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Tannhelsedager i Troms

 
2. og 3. september var det tid for gjennomføring 
av det tradisjonsrike etatsmøtet som i år var lagt 
til Rica Ishavshotell i Tromsø. Fylkesråd for kultur, 
miljø og helse Mariam Rapp hadde gleden av 
åpne årets Tannhelsedager som hadde samlet 
hele 275 deltakere fra den offentlige 
tannhelsetjenesten i Troms.  
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Tannhelsedager i Troms 
 

 

2. og 3. september var det tid for gjennomføring 
av det tradisjonsrike etatsmøtet som i år var lagt 
til Rica Ishavshotell i Tromsø. Fylkesråd for kultur, 
miljø og helse Mariam Rapp hadde gleden av 
åpne årets Tannhelsedager som hadde samlet 

re fra den offentlige 

 
Det var et variert program som var tilpasset alle 
stillingsgruppene og innleggene ble gitt både i 
plenum og i sesjoner tilpasset de ulike 
faggruppene. Tilbakemeldingene fra deltakerne 
har vært positive og det er gitt uttrykk for at 
dagene ga stort utbytte både faglig og sosialt.
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Det var et variert program som var tilpasset alle 
stillingsgruppene og innleggene ble gitt både i 
plenum og i sesjoner tilpasset de ulike 
faggruppene. Tilbakemeldingene fra deltakerne 

e og det er gitt uttrykk for at 
dagene ga stort utbytte både faglig og sosialt. 
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Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb
E-post til Munnharpa: 

”Treffsikkert” klinikkmøte ved 
Målselv tannklinikk

 

Tove og Britt skyter 

 

Torunn skyter 

 

Grilling  
 
  
Den blide og kreative gjeng var ikke ”snauere” 
enn at de arrangerte klinikkmøtet
27. august på skytebanen. Der fikk den enkelte 
testet ut seg selv – og flere talenter ble oppdaget! 
Selv ”gamle” elgjegere og instruktører ble 
imponert. 
Det ble en flott samling med grilling
konkurranse og sosialt samvær i 
høstvær. 

Skytingen gav mersmak for mange og det 
er ikke usannsynlig at gjengen igjen vil innta den 
”sagnomspungne” skytebane – for eksempel til 
neste år. 
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”Treffsikkert” klinikkmøte ved 
tannklinikk  

Den blide og kreative gjeng var ikke ”snauere” 
klinikkmøtet fredag  
Der fikk den enkelte 

og flere talenter ble oppdaget! 
Selv ”gamle” elgjegere og instruktører ble 

Det ble en flott samling med grilling, skyting, 
konkurranse og sosialt samvær i et nydelig 

Skytingen gav mersmak for mange og det 
er ikke usannsynlig at gjengen igjen vil innta den 

for eksempel til 

I skrivende stund
 

• Gjøres de siste forberedelser til å 
installere ny versjon av Opus Dental
Denne skal gi oss en bedre
informasjonssikkerhet og tilgangsstyring, 
noe Datatilsynet lenge har ønsket av oss. 
Den nye versjonen skal også knyttes opp 
mot Norsk Helsenett før 1. januar. Dette 
er også et myndighetskrav som stilles til 
oss som er nødvendig
oppgjør med HELFO. Kravene vil føre til 
kostnader på ca kr 200.000 årlig.
 

• Troms fylkeskommune har også uttalt 
seg om ny forskrift for
sikkerhet. Les mer om dette hvis du er 
interessert, i TTF-nytt.
 

• Det er også en forskrift 
avhold for helsepersonell på trappene 
som Troms fylkeskommune har fått til 
uttalelse. Hovedinnholdet er 8 timers 
pliktmessig avhold før tjeneste på lik linje 
med transportsektoren.
 

• Har vi fått felles forståelse med UNN om 
hvilke forventninger som knytter seg til 
Oral kirurgi for fremtiden. Våre 
spesialister i oral kirurgi er også knyttet til 
UNN for at stillingene ved TkNN skal 
være attraktive og for at fagmiljøene 
begge steder skal ha god kvalitet. 
 

• Spesialistutdanning i klinisk odontologi
skulle egentlig ha startet høsten 2010, 
men på grunn av manglende finansiering 
ble det utsettelse. I mellomtiden er det 
jobbet med finansieringen som nå synes 
å være på plass. I januar 2011 starter vi 
opp med fire kandidater. 
 

• Årsmeldingen for 2010 har m
på tur, men er nå på vei ut til klinikkene
 

• Opplæring står ofte på programmet om 
høsten. Vi har hatt tannhelsedager, nå 
skal mange sikkert på Landsmøte eller 
Riksstämman. I november er det en 
spennende pedodonti
 

• Fylkestannhelsesjefen har vært på tur 
med Fylkesrådet i Murmansk i anledning 
Barentssamarbeidet. Siste kveld var det 
anledning til å prøve seg på 
Leirdueskyting. I motsetning til Målselv 
tannklinikk kan jeg melde at jeg ikke 
hadde noen treff på fem forsøk.

 
Hilsen med
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I skrivende stund 

Gjøres de siste forberedelser til å 
installere ny versjon av Opus Dental. 
Denne skal gi oss en bedre 
informasjonssikkerhet og tilgangsstyring, 
noe Datatilsynet lenge har ønsket av oss. 
Den nye versjonen skal også knyttes opp 
mot Norsk Helsenett før 1. januar. Dette 
er også et myndighetskrav som stilles til 
oss som er nødvendig for å få direkte 
oppgjør med HELFO. Kravene vil føre til 
kostnader på ca kr 200.000 årlig. 

Troms fylkeskommune har også uttalt 
seg om ny forskrift for informasjons-
sikkerhet. Les mer om dette hvis du er 

nytt. 

Det er også en forskrift om pliktmessig 
avhold for helsepersonell på trappene 
som Troms fylkeskommune har fått til 
uttalelse. Hovedinnholdet er 8 timers 
pliktmessig avhold før tjeneste på lik linje 
med transportsektoren. 

Har vi fått felles forståelse med UNN om 
er som knytter seg til 

Oral kirurgi for fremtiden. Våre 
spesialister i oral kirurgi er også knyttet til 
UNN for at stillingene ved TkNN skal 
være attraktive og for at fagmiljøene 
begge steder skal ha god kvalitet.  

Spesialistutdanning i klinisk odontologi 
skulle egentlig ha startet høsten 2010, 
men på grunn av manglende finansiering 
ble det utsettelse. I mellomtiden er det 
jobbet med finansieringen som nå synes 
å være på plass. I januar 2011 starter vi 
opp med fire kandidater.  

Årsmeldingen for 2010 har måttet vente 
på tur, men er nå på vei ut til klinikkene 

Opplæring står ofte på programmet om 
høsten. Vi har hatt tannhelsedager, nå 
skal mange sikkert på Landsmøte eller 
Riksstämman. I november er det en 
spennende pedodonti-kongress i Tromsø. 

lsesjefen har vært på tur 
med Fylkesrådet i Murmansk i anledning 
Barentssamarbeidet. Siste kveld var det 
anledning til å prøve seg på 
Leirdueskyting. I motsetning til Målselv 
tannklinikk kan jeg melde at jeg ikke 
hadde noen treff på fem forsøk. 

Hilsen med  god spredning, 
Peter 
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Tannleger værfast på klinikken 
 
I skrivende stund er det vakkert høstvær, men 
situasjonen var noe helt annet da tannlegene 
Knut Gätzschmann og Nils Langhelle skulle på 
ambulering til Burfjord i mars. 
Knut, som allerede hadde ambulert ett år fra 
Sonjatun til Burfjord skulle følge nyankommet 
tannlege Nils til ambuleringsklinikken og vise ham 
rundt. 
Været hadde vært litt rufsete den siste tiden, men 
de stod opp og reiste med godt mot i retning 
Kvænangsfjellet tidlig en mandags morgen. Når 
de kom fram til Burfjord var de sånn passe greit 
fornøyde med at de hadde havnet bak plogen på 
ferden over fjellet. Når alt er helt hvitt er det 
praktisk å skimte et lite lys på toppen av et 
lasteplan, 10 meter foran egen bil. 
Da de skulle vende nesen hjemover på 
ettermiddagen viste det seg at værgudene irriterte 
seg over at tannlegene hadde kommet seg over 
fjellet, og de var nå bestemte på at hjem igjen 
skulle de ikke. Kanskje var det noen i Kvænangen 
som hadde kontakt med høyere makter og gjerne 
ville ha tannlegene der en stund. ☺ 
I alle fall ble det flere runder til foten av 
Kvænangsfjellet der flaksen ikke var på deres 
side - og de måtte returnere. Ventetiden på 
klinikken ble blant annet utnyttet til rydding og 
pasientbehandling. Pasienten som ble innkalt til 
bropreparering kl 21 på kvelden var strålende 
fornøyd!  

Knut har funnet natteroen på pauserommet 
 
 
Burfjord har ingen 
overnattingsplasser så 
nettene ble tilbrakt på 
en benk i venterommet 
og spiserommet.  
2 døgn senere kunne 2 
slitne tannleger vende 
nesen hjem til 
ventende samboere 
som kanskje hadde 
vært mer bekymret 
enn dem selv. 
Humøret og pågangsmotet var på topp og snart 
var de i vei over fjellet på nytt. 

Inspirert av ”sukkerkrigen” 
 

 
Lill-Mari Andersen foran sukkerskapet 

Tannpleier på Storsteinnes tannklinikk har satt 
opp et skap med forskjellige matvarer i på 
venterommet for å vise hvor mye sukker som 
faktisk er i enkelte matvarer. Matvarer kan også 
byttes ut etter hvert. Øverste hylle inneholder 
forskjellige tannbørster, fluortyggegummi samt 
noen andre hjelpemidler for å holde en munn 
frisk. Dette etter inspirasjon fra et kurs 
tannpleierne hadde i Tromsø med representanter 
fra Hedmark som fortalte om sukkerkrigen de 
hadde der. Skapet er et enkelt kjøkkenoverskap 
med plexiglass skrudd fast i stedet for dør. 
Tanken er at pasienter skal bli bevisste på 
kostholdet sitt. 

 
 
 

Nytilsatte i Midt-Troms:  
  

Klinikksjef Inge Margrethe Kristensen, Bardu  
Tannlege Kristine Giskemo Nordby, Bardu  
Tannlege Astrid Amalie Eriksen, Finnsnes  

Tannlege Lotte Punsvik, Finnsnes  
Tannhelseassistent Nina Berith 

Rasmussen,Sjøvegan . 
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En god start på høstsesongen 
 
fikk vi på Finnsnes tannklinikk  på Sørli Gård  
mandag 16.august. 
Karin Laila, som har kort vei fra Gibostad, hadde 
vært tidlig oppe og stekt vafler,  
rørt trollkrem, kokt kaffe og fyrt i ovnen til vi andre 
kom kjørende fra Finnsnes. 
De aller fleste var tilbake fra ferie og i tillegg 
hadde vi med oss våre to nye tannlegestudenter, 
Camilla og Elisabeth. De fikk en god presentasjon 
av oss alle mens vi koste oss med den flotte 
serveringen. 
De fikk også en rask gjennomgang av klinikkens 
ansvarsområder, vår visjon og våre hoved-
målsetninger. Tannpleierne våre, Elisabeth, Tove 
og Kathrine, fortalte oss alle om oppgavene de 
holder på med utenfor klinikken, blant annet et 
spennende tverrfaglig prosjekt som skal 
gjennomføres i Gryllefjord i uke 40. 
Det ble også tid for et kort klinikkmøte før vi 
kunne trekke ut i sola som hadde kommet fram. 
 

 
Astrid, som sammen med Lotte startet opp som 
ny kollega i sommer (HURRA – vi er fullt 
bemannet med tannleger!), var nyutnevnt trim-
general. Hun ledet oss gjennom en god trimøkt 
med tur opp gjennom lia og innlagt styrketrening 
på tur ned.  
Da hadde vi igjen opparbeidet god matlyst for 

grillmat tilberedt 
og nytt ute i 
solvarmen. 
Nok en trivelig 
dag på Sørli 
Gård! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Tannhelsesekretær May Sissel Sørbø ved 
Sjøvegan tannklinikk fylte 50 år den 11. juni. 
 
 

 
 
Tannhelsesekretær Sylvi Brattli Eriksen ved 
Målselv tannklinikk fylte 50 år 19. august. 
  
Jubilantene ble feiret som det seg hør og bør med 
snitter – kake – presanger – sang og taler. 
 
 

Andre jubilanter: 
 

 

May Britt Olsen 25. september 50 år

Inger Benonisen Mortensen 16. november 50 år

Ragnhild Mausethagen 18. november 50 år

Berit Løkholm 21. desember 50 år

Olaug Buvang Nilsen 19. september 60 år

Karin Figenschou 4. oktober 60 år

Arun Gadgil 4. oktober 60 år

Torhild Aagesen 24. desember 60 år


