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Ledersamling i tannhelsetjenesten 

 
To dager var satt av til ledersamling med temaet 
“psykologi og ledelse” for tannhelsetjenesten i 
Troms. Tannlege Arun Gadgil loset deltakerne 
gjennom programmet. 
  
Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander holdt et 
innlegg om strategisk ledelse, tidligere leder ved 
TkNN, Ivar Espelid, snakket om “den intuitive 
lederen” mens forskningssjef Nils Oscarson tok for 
seg en leders oppgaver og utfordringer.  
 
Psykolog Arne M Elvegård holdt et foredrag om 
individuelle kvaliteter; hvordan tommelfingerregler 
fører til feilslutninger og om psykologi i lederrollen. 
  
På slutten av andre og siste dag var det 
plenumsdiskusjoner - et rom for å utveksle egne 
erfaringer og diskutere spørsmål og usikkerheter. 
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NOFOBIs vinterseminar 2012 

 
10.-11. februar deltok jeg på NOFOBIs vinter-
seminar, som i år var i Stavanger. (NOFOBI står for 
Norsk forening for odontofobi.) 
  
Målgruppen for seminarene er hele tannhelseteamet 
og psykologer. NOFOBI har vinterseminar hvert år. 
 

 

Foto © NRK 

Tema for kurset var  
 
 - Samtalemetodikk i møte med barn, ungdom og 
voksne om vanskelige tema.  
 
Målet var å gi deltagerne innføring i et verktøy for å 
ta opp og snakke om vanskelige, gjerne tabubelagte 
temaer. Fenomenene vold og seksuelle overgrep er 
ofte hemmeligholdt og vanskelig å snakke om. Det 
viser seg at man ved en kombinasjon av sensitivitet 
og målrettethet, og ved hjelp av å stille de rette 
spørsmålene, kan hjelpe utsatte personer til å fortelle 
om sine negative opplevelser. Erfaringene tilsier at 
man ved dette kan bidra til at disse personene kan 
komme videre i sine liv. 
Kursgiver var Spesialpedagog, dr.polit Åse 
Langballe, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress.  
  
- Hypnoseteknikker i tannbehandlingssituasjonen, 
utførelse og resultater. Snakket også om muligheter i 
norsk lovverk.  
Kursgiver her var tannlege Ulf Broch som praktiserer 
i Aalborg og behandler henviste pasienter med 
odontofobi. Bruker hypnose som metode. 
  

 
Det er mulig å ta 
odontofobieksamen i 
forbindelse med 
seminarene. For mer 
info; ta kontakt med 
Sigrid Aas Eriksen på 
sigridae@hotmail.com. 
 

 
Tannpleier  

Elisabeth Holmsæter 
ved Finnsnes tannklinikk 

Fylkestannhelsesjefen har ordet 

 
Påskenytt 
 
Nå skal myndighetene opprette en prisportal hvor 
alle tannleger må legge inn prisene sine. Dermed må 
vi tannleger også oppgi hvor stor pris vi setter på 
våre pasienter. Det blir spennende å se om denne 
prisportalen vil gi pasientene reelle muligheter til å 
sammenligne prisene, eller om noen tannleger vil 
oppgi “netto” priser og operere med diverse tillegg 
som ikke kan velges bort. Uansett er det mange flere 
faktorer enn pris som har betydning for pasientene. 
 
Fylkestannhelsesjefen har fått en henvendelse fra 
Praksiseierforeningen hvor de er bekymret for at Den 
offentlige tannhelsetjenesten ikke har reelle priser på 
sine tjenester. De ber om at Den offentlige 
tannhelsetjenestens priser heves opp på et 
“bærekraftig” nivå. De hevder også at hvis det 
offentlige leverer subsidierte priser i et marked hvor 
det også er private leverandører, kan dette være et 
brudd på EØS-avtalens § 61, og kan bli prøvd 
rettslig. Fylkestannhelsesjefen svarte at prisene i 
Den offentlige tannhelsetjenesten ikke er de laveste i 
markedet, og at prisene i Troms ble hevet med 3 % i 
tillegg til prisstigningen ved siste årsskifte, totalt med 
6,25 %. Samtidig pekte fylkestannhelsesjefen på den 
lovmessige plikten fylkeskommunen har til å sørge 
for rimelig tilgjengelighet til tannhelsetjenester, 
herunder spesialisttjenester, til de som bor eller 
midlertidig oppholder seg i fylket. På bakgrunn av 
dette ordskiftet ble jeg invitert til å delta i en 
paneldebatt i årsmøtet i Praksiseierforeningen i 
september om disse problemstillingene, en invitasjon 
jeg har sagt ja til. 
 
Helse Nord RHF er blitt tildelt 2,5 mill. kroner til 
forsøksordning om tannhelsetjenester i tverrfaglig 
miljø ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 
som ett av to sykehus. Det andre sykehuset er St 
Olavs hospital i Trondheim.  Helse– og 
omsorgsdepartementet forutsetter at forsøks-
ordningen forankres i spesialisthelsetjenesten.  
I oppdragsbrevet står det at forsøksordningen 
spesifikt skal omfatte ”tverrfaglig tilbud om 
odontologisk behandling på sykehus hvor denne 
behandlingen har sammenheng med medisinsk 
behandling i sykehus”. Imidlertid nevnes også i 
oppdragsbrevet at ”en rekke barn blir født med 
sykdom, syndrom eller lidelse som omfatter store og 
kompliserte medisinske og odontologiske behov for 
diagnostikk, medisinsk og kirurgisk behandling og 
oppfølging. Mange av disse må følges opp av 
sykehus over flere år, også i voksenlivet. Flere av 
disse er født med få anlegg til blivende tenner, eller 
har en vekstutvikling av kjever mv. som innebærer at 
de i løpet av oppveksten og frem til fullt utvokste 
kjever har behov for omfattende kirurgiske og 
odontologiske behandlinger med kjeveoperasjoner, 
tannproteser og tannregulering”.  
 

Forts. 

mailto:sigridae@hotmail.com
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Videre at ”de odontologiske problemstillingene kan 
bli neglisjert eller mangelfullt ivaretatt som følge av 
manglende tverrfaglig spesialistmiljø på sykehus”. 
Selv om arbeidet skal forankres i spesialisttjenesten, 
har Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms et 
ønske om å bidra til at pasienter på sykehus får et 
bedre totalt behandlingstilbud enn tilfellet er i dag. 
 
Helsedirektoratet har for ikke så veldig lenge siden 
utgitt en veileder om god klinisk praksis i 
tannhelsetjenesten. Denne veilederen har i liten grad 
beskrevet hva som er god klinisk praksis for 
behandling av barn og unge. Nylig ble det derfor 
bestemt at det også skulle lages en veileder for 
behandling av barn og unge. Dette er etter min 
oppfatning en viktig og spennende oppgave, og jeg 
er derfor glad for at det er blitt et betydelig innslag fra 
Troms fylke i den forholdsvis store arbeidsgruppen. 
Lederen for arbeidsgruppen blir Ivar Parmann. I 
arbeidsgruppen sitter også Claes Gøran Crossner, 
Eeva Widstrøm og Ivar Espelid.  
 
Vi satser stort på vårt arbeid med 
kunnskapsutvikling!  I tannhelsetjenesten, ønsker vi 
å tilby våre pasienter god tannpleie basert på den 
beste tilgjengelige kunnskapen (evidens). Vi anser 
det derfor viktig at vi kan tilby vår støtte til 
medarbeidere i arbeidet med å søke ny kunnskap. 
Som en del av dette har vi styrket 
kompetansesenteret (TkNN) når det gjelder klinisk 
forskning. Vi har rekruttert en forskningssjef til TkNN 
(Nils Oscarson), som får til oppgave å bygge en 
struktur og strategi for klinisk forskning i 
tannhelsetjenesten i Nord-Norge. Selvfølgelig håper 
vi at det vil være interessant for både tannleger og 
tannpleiere å delta aktivt i noen av prosjektene, men 
også på andre måter å søke kunnskap og 
interessere seg for forskning. Du vil se mange 
aktiviteter i fremtiden som vi håper vil virke attraktivt 
på tannleger, tannpleiere og andre interesserte i 
både offentlig og privat tannhelsetjeneste. Vi tilbyr 
den årlige forskningsdagen 26. april på TkNN. 
Deretter vil du bli tilbudt muligheten til å delta i flere 
ulike opplæringstiltak og prosjekter i de kommende 
årene. 
 
Til slutt ønsker jeg dere alle riktig god påske! 

Peter Marstrander 

 

 

Utdeling av KS Hedersmerke 

 
Tannlege Alf Håkon Elvatun gikk over i 
pensjonistenes rekker i juli 2011 etter 37 år i Den 
offentlige tannhelsetjenesten i Troms. Han har ikke 
sluppet taket helt, idet han fortsatt jobber litt på 
timebasis. Alf Håkon har i sin tjenestetid i Troms 
først og fremst vært en kliniker med bestemte 
meninger og faglig dyktighet. Han har også hatt 
lederstilling og vært veileder ved 
Universitetstannklinikken i Tromsø. 
 

Ved en tilstelning på Nordøya tannklinikk 22.2.2012 
ble han hedret og tildelt KS hedersmerke og diplom 
for lang og tjenstfull innsats i Troms fylkeskommune. 
 

 
 
Her foretar fylkestannhelsesjef Peter Marstrander 
overrekkelsen av hedersmerket. Overtannlege Sarah 
Adekoya overrekker blomster. 
 

Odd Norum, spesialrådgiver 
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Kultur- og miljøkomitéen på 

besøk i Målselv 
 

 
 
Hele komiteen med fylkesråd Mariam Rapp samt 
fylkestannhelsesjef Peter Marstrander var på besøk 
ved Målselv tannklinikk. 
Fylkestannhelsesjefen holdt først et kort 
innlegg/orientering om grunnlaget for etablering av 
eksterne veiledningsklinikker. 
Overtannlege Susanne Elting holdt så et kort innlegg 
om ”historikken” til Målselv tannklinikk samt 
opplysning om dagens funksjon som ekstern 
veiledningsklinikk/universitetsklinikk. 
Fylkespolitikerne fikk dernest en rundvisning i hele 
bygget. Det ble stilt flere spørsmål underveis og det 
ble gitt uttrykk for at alle fant klinikken kjempeflott. 
 

 
 
Gjestene fikk en enkel servering før de ble busset 
videre til neste besøk – Målselv Filmcamp. 

Susanne Elting 
Overtannlege i Midt-Troms tannhelsedistrikt 

 

 

 

 

 

 

 

50-årsmarkering i tannhelseetaten 

Søndag 5. februar rundet Frode Holmang 50 år. 
Tannhelseetaten markerte dette i forbindelse med et 
kontormøte, der jubilanten mottok fat og tulipaner fra 
fylkestannhelsesjefen. 
 

 
I tillegg ble det servert både pizza og marsipankake.  
 

Bente Bruvold, personalrådgiver 

 


