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Troms fylkeskommune 

 Den offentlige tannhelsetjenesten  
 

 

 

Med 
ønske om 
en god jul 
og et godt 

nytt år! 
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Facelift 

 
En vakker vinterdag i februar 2011 fikk undertegnede 
motivasjon til ”facelift” på kontor 3. Det vil si maling 
og delvis nytt interiør. Jeg fikk GO! fra sjefen (se 
bildet) og satte i gang med å ribbe kontoret (og 
rydde). 
Utrolig hva man samler i løpet av en 12 årsperiode! 
Det skal sies at jeg fant noe fra -70 og -80 tallet 
også, nederst i skuffa. 
 
Vel, 2 dagers intens jobbing og rigging gjorde sitt: 
Lyse, rene vegger, skap for å ”gjemme” rotet og 
kunne stille ut det som ikke trengs å gjemmes. Til og 
med stearinlys ble det plass til.  
 
The “big opening” ses på bildene med undertegnede 
og vår tidligere overtannlege Eliann Jensvoll. 
 

 
Så da ble det igjen trivelig på kontor 3 (og sånn kan 
det gjøres:-) ) 
 

 
Tannpleier Vårin i Kvæfjord 

Vil benytte anledningen å ønske alle ei riktig 
god jul og nytt, friskt 2012. 

 

Fylkestannhelsesjefen har ordet 

 
Mye går bra i tannhelsetjenesten i Troms. Visjonen 
fra 2007 var at vi skulle ha landets beste 
tannhelsetjeneste i 2012, og nå er 2012 like om 
hjørnet. Hva er så status? Vi har mange unge, flotte 
tannleger utdannet i Tromsø som har tatt seg jobb i 
tannhelsetjenesten i Nord-Norge. Riktignok er det 
fortsatt huller og mangler i det generelle 
tannhelsetilbudet, så vi kan nok ikke skryte av å 
være landets beste ennå, men hvis vi får noen år til 
på oss så vil vi stadig nærme oss målet.  Vi har 
allerede landets beste og mest utviklete 
kompetansesenter. Der kan vi tilby 
pasientbehandling innenfor alle spesialiteter. Det 
drives spesialistutdanning i kjeveortopedi, pedodonti 
og klinisk odontologi. I 2012 blir det nytt opptak i 
kjeveortopedi og supplerende opptak i klinisk 
odontologi.  
 
Samarbeidet med UNN blir også stadig bedre. UNN 
og tannhelsetjenesten er enig om at god tannhelse 
er viktig for mange pasienter som behandles på 
UNN, slik at den generelle sykdom og 
komplikasjoner ikke skal utvikle seg mer ugunstig 
enn nødvendig. UNN og tannhelsetjenesten har 
meldt sin interesse for å være med i et statlig 
forsøksprosjekt som begynner i 2012. Tiden vil vise 
om vi får være med. 
 
Fylkestinget ga tannhelsetjenesten 2 millioner kroner 
ekstra til utstyr på driftsbudsjettet som et varig 
rammetilskudd. Samtidig forsvant noen midlertidige 
tilskuddsmidler, så resultatet er at vi har et 
driftsbudsjett i 2012 som er en halv million kroner 
mindre enn i 2011. Siden vi i tillegg de to siste årene 
har hatt store problemer med å holde oss innenfor 
budsjettet, ba fylkestannhelsesjefen om lov til å øke 
prisene med 3 % i tillegg til den generelle 
prisstigningen, slik at økningen blir 6,25 % fra 
årsskiftet. Dette betyr ca. 1 million kr for 
driftsbudsjettet. Vi har gjennomført et drøftingsmøte 
om bonusavtalen med organisasjonene, og den 
sannsynlige løsningen er at vi beholder samme 
avtale, men reduserer produksjonsverdien med de 3 
prosentene jfr. tidligere utsendt informasjon. 
 
Fylkestinget ga også tannhelsetjenesten 5 millioner 
kroner til ekstraordinært innkjøp av utstyr i 2012. 
Dette kan brukes både til dentalt utstyr og IT-utstyr. 
Mange PC-er og skjermer er gamle. 
 
Snøen ligger fin og hvit på bakken, og akkurat nå ser 
jeg ut av vinduet på en fin rund gul skive på 
himmelen. Nei, det er ikke sola og det står ikke 
landets beste tannhelsetilbud i 2012 på den. Men en 
fullmåne kan være vel så bra i disse tider. Nå er det 
klart for jul. God jul alle sammen. 
 

Peter Marstrander 
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Rannveig takker av 

 
Tannhelsesekretær Rannveig Berntsen slutter ved 
årsskiftet etter oppnådd aldersgrense. Ved en enkel 
tilstelning på fylkeshuset 14. desember ble hun tildelt 
KS hedersmerke og diplom for lang og fortjenstfull 
innsats i Troms fylkeskommune. 

Her foretar fylkestannhelsesjef Peter Marstrander 
overrekkelsen med hjelp av overtannlege Sarah 
Adekoya. 

 

I tillegg til sin innsats som tannhelsesekretær har 
Rannveig også i lang tid hatt verv som tillitsvalgt, og 
vært hovedverneombud for DOT i flere perioder. 

Odd Norum, spesialrådgiver 

Munnhulen er en del av kroppen 

 
Men tannhelsefeltet er ganske isolert fra den 
generelle helsetjenesten. De odontologiske 
kompetansesentra har nå etablert samarbeid med 
Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) og 
målet er felles forskningsprosjekter. Det tredje 
nettverksmøtet ble arrangert i Bergen 8. desember 
2011.  
 
Det ene foredraget tok for seg sammenhengen 
mellom tanninfeksjoner og hjertekarsykdom 
(professor Ingar Olsen, Universitetet i Oslo). 
Gruppen til Olsen har gjennom flere interessante 
prosjekter kartlagt hvordan orale bakterier kan 
påvises ved sykdom i andre vev i kroppen. 
Fremskreden periodontitt kan gi økt risiko for 
hjertekarsykdom. Periobakterier gjenfinnes på 
forkalkede hjerteklaffer. Orale bakterier som spres 
med blodet gjenfinnes i utvidelser på hovedpulsåren, 
i hjernen, i ledd (revmatikere) og i lunger (KOLS-
pasienter). Forebyggelse og behandling av alvorlig 
periodontitt kan derfor ha betydning også for den 
generelle helsen. 
Fastlege dr. med. Erik Werner (AFE, Uni helse, 
Bergen) sitt innlegg handlet om forskning på 
uspesifikke og sammensatte helseplager. Norge har 
et høyt og stabilt sykefravær. Folk er stort sett 
sykemeldte og uføretrygdede på grunn av muskel- 
og skjelettplager, men vi vet at de fleste også har 
andre plager. Dette gjelder eksempelvis sykemeldte 
med en ryggdiagnose. Ofte virker ikke behandlingen. 
Tilbyr helsetjenesten spesifikk behandling til 
pasientgrupper med uspesifikke helseplager? Mange 
av disse pasientene møter vi også i 
tannhelsetjenesten. Har vi behov for mer samarbeid? 

 
Ivar Espelid, bistilling ved TkNN 

 

Ny leverandør av 

forbruksmateriell 
 
Vi antar at alle er kjent med at Norsk Dental Depot i 
høst vant innkjøpskonkurransen som gjaldt 
forbruksmateriell. 
 
For fylkene Finnmark, Troms og Sør-Trøndelag er 
det nå i tillegg gjennomført innkjøpskonkurranser i 
følgende 5 varegrupper: 
Uniter, røntgenapparater, roterende instrumenter 
(vinkelstykker, turbiner, håndstykker), småutstyr og 
kompressorer/sugemotorer. 
Resultatet av innkjøpskonkurransen foreligger nå. 
Dental Sør vant de tre første varegruppene, mens 
NDD vant de to siste varegruppene.  
Innkjøp i Troms fylkeskommune må gjøres i tråd 
med utfallet av innkjøpskonkurransen. Avtalene har 
en varighet på 2 år med muligheter for forlengelse. 

 
Peter Marstrander  

Neste nummer får  

Nord-Troms 

tannhelsedistrikt ansvar for. 
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Pedodonti - en tverrfaglig og 

«tverrkulturell» spesialisering 
 

 
 
Siden august 2011 har vårt yrkesliv forandret seg 
mye. Josefine Halbig (36 år) har jobbet som 
klinikksjef på hovedtannklinikken i Harstad. Fulle 
timebøker og stor pasientpågang hver eneste dag. 
Andreas Schmalfuss (35 år) har jobbet som klinisk 
instruktør på Universitetstannklinikken. Her var det 
vel flere studenter enn pasienter som oppsøkte hans 
hjelp. 
Nå har ting forandret seg. Vår første 2 uker her på 
TkNN bestod av KUN introduksjoner og 
forelesninger. Å sitte og lytte er noe vi ikke var vant 
til så mye. Men så blir vi kastet ut i 
pasientbehandling. Vårt fokus har forandret seg. Vi 
lærer nye metoder å behandle barn som «vil ikke – 
kan ikke – tør ikke», samtalemetodikk, leser 
vitenskapelige artikler, lager pasientpresentasjoner 
og jobber mye tverrfaglig sammen med de andre 
spesialister og spesialistkandidater her på TkNN. Så 
har vi i tillegg jobbet «eksternt». Det har blitt 
behandlet/undersøkt en del barn i narkose på UNN 
og vi har tatt hånd om barn som er innlagt pga 
alvorlige sykdommer på UNN/barneavdelingen. Vi 
har i mye større grad enn tidligere møtt barn med 
syndromer, psykiske og/eller fysiske utviklings-
hemninger og delvis omfattende tanntrauma. 
For den «tverrkulturelle» delen er vi delvis selv 
ansvarlig for. Vi er begge tysk og ble utdannet til 
tannleger i Tyskland og emigrerte til Nord-Norge i 
2003/2004. Med Inger Jönsson, Eva Edblad og Clas-
Göran Crossner har vi fått tre veldig dyktige og 
klinisk rutinerte svenske veiledere. Siden pedodonti 
er en «teamsport» jobber vi i tillegg tett sammen 
med to flinke norske tannpleiere (Hilde Nyborg og 
Kine Mathisen) og to tannhelsesekretærer som tar 
veldig  

 

 
 
godt vare på oss (Karima Smaili, Marokko og Sonja 
Böhm, Tyskland). 
Etter å ha klart det første semester gleder vi oss på 
de kommende semester. Det blir spennende å delta 
på «internat» (Clas-Görans initiativ) som første gang 
skal være på Ilseter utenfor Lillehammer. I en uke 
skal vi møte pedodontikandidater fra Oslo og 
Bergen, spesialister i pedodonti fra hele Norge samt 
eksterne forelesere fra Skandinavia. Slik kan vi 
bygge opp et nettverk slik at vi ikke føler oss så 
alene her oppe i Nord-Norge. 
Nå gjelder det bare å utnytte tiden på beste måte for 
å bli flinke pedodontister som både kan behandle 
barn og fremstår som støttespillere for alle ansatte i 
den offentlige tannhelsetjenesten.  

Josefine & Andreas,  
spesialistkandidater innen pedodonti 

 

 

Forskningsleder 

 
Nils Oscarsson er 
ansatt som forsknings-
leder ved TkNN, og 
tiltrer stillingen i januar 
2012. Oscarsson er 
spesialist i periodonti, 
har lang forsknings-
erfaring og har vært 
sentral i Socialstyrelsen 
i Sverige vedrørende 
de SBU-rapportene 

som har vært gitt ut på tannhelseområdet. Den første 
arbeidsoppgaven vil være å utarbeide en 
forskningsstrategi for tannhelsetjenesten i 
Troms. 
 


