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Torsdag 8. september  hadde Målselv tannklinikk sosialt samvær i nydelig sommervær. 
 
Turen gikk til Skoelvbrua i Nedre Bardu, hvor vi hadde lånt grillhytta med tilhørende uteplass. 
Siden været var kjempefint ble det uteplassen som ble benyttet. 
 
Vi spiste nydelig grillmat med tilbehør og kokte bålkaffe. 
 
Det ble noen koselige timer i lag for både to- og firbeinte…. – og alle var enige om at det hadde vært en fin tur, 
som vi gjerne tar om igjen!  
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Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
Ivar Espelid  slutter 1. oktober som leder av TkNN 
etter å ha vært ansatt i to år. Han fikk ikke lenger 
permisjon fra Universitetet i Oslo, og måtte ta et valg 
i forhold til familie og arbeid. Istedenfor å ergre seg 
over at vi ikke får beholde ham lenger, velger jeg å 
glede meg over at vi fikk ha Ivar som leder av 
kompetansesenteret i 2 år. I de to årene har vi 
oppnådd mye, særlig innenfor spesialistutdanning. 
Elisabeth Camling vil overta som leder på TkNN. 
 
En av de tre spesialistutdanningene som nå er 
igangsatt hadde sin markering 31. august med 
besøk fra Helsedirektoratet og tannhelsetjeneste fra 
alle kanter av landet. Det er grunn til å rette stor takk 
til de som har vært med på å ta beslutningen om å 
opprette spesialiteten, de som har planlagt og 
gjennomført studiet og de fire pionerene på de første 
kullet som tar spesialistutdanningen. Jeg vil spesielt 
få nevne studierektor Elisabeth Camling og 
studiekoordinator Kerstin Sjöquist som har lagt ned 
masse energi og arbeidstimer for å sy sammen 
studieopplegget.  
 
I Lov om tannhelsetjeneste står det at 
fylkeskommunen har ansvar for at tannhelsetjenester 
inkludert spesialisttjenester er rimelig tilgjengelig. 
Hvordan kan en spesialistutdanning i klinisk 
odontologi hjelpe til med dette? 
 
Spesialistutdanningen i klinisk odontologi er en 
breddespesialitet for voksne. I årsmeldingen til TkNN 
står det om hvilket geografisk område pasienten er 
blitt henvist fra innenfor de tre store fagområdene 
som vår breddespesialitet skal dekke. Protetikk 
(kroner, broer, implantater), periodonti (sykdommer i 
tannens støttevev), og endodonti (rotfyllinger). 
Utenfor Tromsø finnes det ikke spesialister innenfor 
disse tre spesialitetene (med unntak av en spesialist 
i periodonti i Harstad). 
 
Det normative behovet innenfor disse tre disiplinene 
er vurdert til henholdsvis 1:100.000 innbyggere for to 
av disiplinene og 1:130.000 innbyggere for den 
tredje disiplinen. Når vi vet at den samlete 
befolkningen i Troms og Finnmark er omtrent 
225.000 innbyggere ligger det med andre ord ikke 
spesielt godt til rette for et desentralisert tilbud 
innenfor disse tre disiplinene. 
 
Jeg har valgt ut tre geografiske områder som har 
omtrent like stor befolkning. Disse tre geografiske 
områdene er Tromsø, resten av Troms og Finnmark. 
Fra Tromsø var det henvist til TkNN innenfor de tre 
nevnte spesialitetene 420 personer i 2010, fra resten 
av Troms 179 personer og fra Finnmark 103 
personer.  Tallene forteller meg at det er et stort 
underforbruk av spesialisttjenester for befolkningen i 
distrikts-Troms og i Finnmark. Årsaken til dette er at 
avstand skaper barrierer. Avstand skaper barrierer 
for pasienten i form av tid, kostnader og selve 
reisebelastningen. Avstand skaper også barriere for  

 
 
tannlegen som skal velge mellom å henvise til 
spesialist eller behandle selv. Resultatet ved å 
behandle selv kan bli redusert kvalitet, men reise til 
en spesialist langt borte kan også bety redusert 
kvalitet.  
 
Spesialisttjenester er med andre ord i dagens 
situasjon ikke rimelig tilgjengelig. Det er her jeg 
mener at den nye spesialiteten i klinisk odontologi 
kan bøte på skjevfordelingen. Ved at bredden blir 
større blir det mulig å desentralisere plasseringen av 
spesialistene i større grad. Sett fra mitt perspektiv gir 
denne spesialiteten Den offentlige tann-
helsetjenesten mulighet til å etterleve Lov om 
tannhelsetjeneste i større grad enn før. 
 
Så er det også sagt at den nye spesialiteten passer 
godt for sykehustannleger som møter pasienter med 
krevende medisinske og odontologiske 
problemstillinger. Det ble nettopp arrangert en 
nasjonal konferanse i Tromsø om viktigheten av 
samarbeid mellom sykehus og tannhelsetjenesten 
om et bedre kvalitativt tilbud til pasienter som er 
innlagt på sykehus, et kvalitativt tilbud som ikke bare 
har betydning for tannhelsen men også for den 
generelle helsen.  Sykehustannlegen i Norge har 
manglet et utdanningstilbud. Ingenting er naturligvis 
bedre enn at vi kan slå to fluer i en smekk med 
denne nye spesialistutdanningen. 
 
Noe av det siste Ivar Espelid gjorde som leder av 
TkNN var å arrangere et seminar med nasjonal 
deltakelse fra sykehussektoren og tannhelse-
sektoren. Etter 1. oktober fortsetter Ivar i 
deltidsstilling på TkNN hvor han vil være støtte for 
den nye ledelsen og være med på å utvikle TkNN 
videre. Jeg takker for innsatsen som leder og ser 
fram til fortsatt samarbeid! 

 
Peter Marstrander 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utplassering ved Målselv 
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får Harstad tannhelsedistrikt 
ansvar for. 
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tannklinikk høsten 2011

Endelig  kom tiden for 
utplasseringen vi har 
gledet oss lenge til, 
høstsemesteret 2011 er 
i gang. Siden vi begge 
har kjærester som 
jobber i forsvaret her på 
innlandet var Målselv 
tannklinikk et perfekt 
alternativ for oss. Her 
har vi blitt tatt veldig godt 

imot av alle sammen, det er en flott gjeng som jobber 
på klinikken. Vi innrømmer gjerne at det til tider kan 
være litt skummelt å jobbe så selvstendig som vi nå 
får gjøre, men vi liker utfordringer og læringskurven 
er bratt. Som fjerdeårsstudenter er det godt å en
få stå litt på ”egne ben” og kjenne på hvordan 
arbeidshverdagen som tannlege faktisk er. Foreløpig 
har vi kun hatt positive opplevelser, vi storkoser oss 
og gleder oss til fortsettelsen!  

Anne Marte og Camilla
 

Tannkake 
 

 

Sørreisa  Tannklinikk hadde i sommer et par flinke 
tannlegestudenter ansatt. Den ene av dem, Malin 
Bakkehaug, studerer i Tromsø. 
I tillegg til å vise gode takter som tannlege viste det 
seg at ho har andre kvaliteter. Ho er en fantastisk 
flink konditor. Noe vi på klinikken fikk erfare da 
inviterte både nåværende og tidligere ansatte på 
kakefest! Kaka var kjempegod i tillegg til at den var 
både flott og fantasifull. 
Vi håper Malin blir værende i Troms, og da gjerne i 
Sørreisa, slik at vi kan få nyte flere av hennes 
kunstverk. 

Hilsen oss på Sørreisa 
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40 år i tjeneste for 

Tannhelsetjenesten i Troms
16. august i år hadde tannlege Sigurd Vasshaug 40 
års tjenestetid ved Skånland tannklinikk!!!
 
De siste 20 årene har vært på ”nye” Skånland 
tannklinikk som ligger sentralt plassert på Evenskjer. 
Sigurd gikk av med alderspensjon på 62 år etter 85
årsregelen i 2009. Da hadde han 38 års tjeneste for 
den offentlige tannhelsetjenesten ved klinikken. Han 
jobber fortsatt fullt som tannlege
nå som selvstendig næringsdrivende. 
 
Tirsdag 13. september var Overtannlege Øystein 
Bærø og ass. fylkestannhelsesjef Per Ove Uglehus 
på besøk ved Skånland tannklinikk. Klinikken 
fremstår som trivelig og med god plass. Den er 
opprinnelig bygd med mulighet for 3 behandlings
rom. I de 20 årene Sigurd Vasshaug har vært ved 
klinikken har han for det meste vært alene som 
kliniker. Det har i korte perioder vært andre 
behandlere ved klinikken. Den første tiden
tilsatt 2 sekretærer i 50 % stilling ved klinikken. En av 
disse var Anfrid Fedreheim som ble tilsatt i 1978. I 
2001 økte hun til 100 % stilling. 
Fylkestannhelsesjefen er svært tilfreds med den 
stabile og gode jobben som er utført ved klinikken og 
håper at de to fortsetter i enda en tid!

Britt jobber også som tannhelseassistent ved Bardu 
og Sørreisa tannklinikk. Utrolig hva den dame rekker 
over! 
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Per Ove Uglehus 
 

50 år 
 
Jubilanten Britt Bergum 
ble feiret på behørig vis 
med taler, sang, 
presanger samt nydelige 
snitter og en mektig god 
marsipankake. Britt er 
ansatt som renholder ved 
Målselv tannklinikk – 
samtidig som hun nå går 
på desentralisert 
utdanning til 
tannhelsesekretær.  

Britt jobber også som tannhelseassistent ved Bardu 
og Sørreisa tannklinikk. Utrolig hva den dame rekker 
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Finnsnes tannklinikk på tur
 

Gjengen fra Finnsnes tannklinikk var 16.
samlet på Sørli Gård. Vi startet dagen med 
morgenkaffe i solskinnet ute ved bålplassen. Vi 
ønsket våre to nye tannlegestudenter velkommen til 
høstens praksisperiode, og fikk presentert de to nye 
tannlegene våre Ida Sørli og Grethe Antonsen. Vi 
hadde klinikkmøte ute i trivelig lag, til tross for 
blodtørstige knott som holdt oss med selskap. Dagen 
ble avsluttet med trimtur og grilling. En vellykket og 
sosial dag for "gamle" og nye ansatte :-

 Hilsen oss på Finnsnes tannklinikk
 
 

60 år
 
Renholder 
Moen ved Bardu 
tannklinikk fylte 60 år 
10. august.
 
Da vi måtte vente til 
alle ansatte var 
tilbake fra ferie, ble 
det en litt 
etterskuddsvis feiring 
i september,
kake og smørbrød.
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Hilsen oss på Finnsnes tannklinikk 

60 år 

Renholder Marianne 
Moen ved Bardu 
tannklinikk fylte 60 år  
10. august. 

Da vi måtte vente til 
alle ansatte var 
tilbake fra ferie, ble 
det en litt 
etterskuddsvis feiring 
i september, med 
kake og smørbrød. 

Sommerfest på Tannbygget
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema for kvelden var ”ha-på
Takterrassen var det tiltenkte stedet, men på grunn 

av regntunge mørke skyer ble festen flyttet til foajeen 
i tannbygget. 
En stående buffet med blant annet ferske reker, 
gryterett, diverse fingermat, jordbær og kaker lettet 
derimot humøret. 
Frank Johansen ordnet lydanlegg og en rikholdig 
musikkliste.  
  
Det ble avholdt premiering for kreative hodekreasjon. 
I klassen mest hippeste ble Elin Wilhelmsen og Ivar 
Espelid. 
Det mest elegante par ble Kerstin Sundquist og Ivar 
Parmann. 
 

Ragnar Håkstad, på vegne av festkomiteen
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