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Terapimøte i Tromsø 
 
Tromsø tannhelsedistrikt avholdt distriktsmøte/felles 
terapimøte 11. mars på fylkeshuset, med variert 
tema.  
 
Kvaløysletta tannklinikk var ansvarlig for dagens 
program, som startet med innlegg av 
fylkestannhelsesjefen som informerte om bl. a. vår 
økonomiske situasjon og utfordring med redusert 
narkosetilbud. 
 
Anne Rønneberg (klinikk for allmennodontologi, barn  
UIO) ga en inspirerende og tankevekkende 
forelesning om tannhelsetjenestens oppgaver ved 
 

 
 
 
 
 
mistanke om barnemishandling og omsorgssvikt. 
Hun snakket om vår unike stilling som 
tannhelsepersonell til å oppdage, og vår plikt om å 
rapportere mistanke om barnemishandling, enten det 
er i form av omsorgssvikt eller overgrep.  
 
Kjeveortoped Sigurd Hadler-Olsen ga en forelesning 
om kjeveortopedisk behandling med enkel apparatur 
og Rita Myrlund om tidlig behandling med LM-
aktivator. I tillegg ga spesialistkandidat i pedodonti 
Andreas Schmalfuβ en forelesning om 
mineraliseringsforstyrrelse. 

Sarah Adekoya, overtannlege
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25 års tjeneste 
 
Tannhelsesekretær Gry Figenschou Eikedal har 
jobbet 25 år i tannhelsetjenesten og ble feiret og 
hedret på Universitetstannklinikken 26. mars.  
 

 
 
Gry var ferdig utdannet i 1976 og ansatt i Tromsø 
tannhelsedistrikt på høsten samme år. Hun jobbet 
fram til 2000. Da ønsket hun å prøve noe nytt og var 
ansatt som sekretær i Maritim Sveiseservice A/S 
noen år. Så ble hun headhuntet til Universitets-
tannklinikken av klinikksjef Ivar Parmann i 2009. 
 
Gry har stor arbeidsvilje og tar ansvar. Hun er 
tillitsvalgt, har ansvaret for klinikkregnskapet, 
fungerer som klinikksekretær i kirurgiteamet og er 
stedfortreder for klinikk koordinator Åshild når det er 
behov for det. 
 
Gry er en bevist tillitsvalgt som er på vakt når 
kolleger ikke blir behandlet ordentlig. Da blir hun 
streng. Det har klinikksjefen erfart fra tid til annen. 
Han har stor respekt for Gry når hun tar på seg 
hatten som tillitsvalgt. Hun fyller rollen godt og er en 
dyktig samarbeidspartner. 
 
Til lykke med jubileet. Vi gleder oss til det neste! 

 
Endre Dingsør, klinikksjef 

 
 
 
 
 

 

50-årsjubilanter 
 
 
Tromsø 
Widding Kirsti Hauan  mai 
Isaksen Randi   juni 
Førde Mona   juli 
 
TkNN 
Wilhelmsen Elin  desember 
 
Midt-Troms 
Keiser Guy   januar 
Kroken Gry Langnes  juli 
Pedersen Inger-Eva  desember 
 
 
 

60-årsjubilanter 
 
 
Tromsø 
Person Gustaaf   november 
 
TkNN 
Sandlund-Hämén Barbro januar 
Hagen Mona Beathe  februar 
Tillberg Anders   februar 
Finnset Rønnaug  april 
 
Midt-Troms 
Hansen May-Britt  april 
Knutsen Karin Laila  august 
Flaate Elsa Helen Stien  oktober 
 
Harstad 
Hansen Ingeborg  januar 
 
Nord-Troms 
Gaarden Marianne  mars 
West Bodil Elisabeth  juli 
Hansen Toril Irene  september 
 
Fylkestannhelsesjefens kontor 
Edvardsen Håkon  september 
Marstrander Peter  november 
 
 
 

70 års-jubilant 
 
 
TkNN 
Crossner, Claes-Göran  mai  
 
 
 

 
Bente Bruvold, personalrådgiver 
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Endelig kjeveortopedisk 

behandling i Nord-Troms! 
 
Fylkestingsrepresentant John Karlsen stilte spørsmål 
til fylkesråden for næring, kultur og helse vedrørende 
behov for kjeveortoped i Nord-Troms ved siste 
fylkesting. 
 
Spørsmålet har vært stilt til tidligere fylkesråder, men 
dessverre har det ikke skjedd noe positivt i saken. 
Fortsatt reiser barn og foreldre i flokk og følge fra 
Nord-Troms til Tromsø og Hammerfest for å 
oppsøke kjeveortoped. Millionbeløp brukes hvert år i 
reise, og i tillegg går verdifull tid tapt for både barn 
og foreldre som må ta fri fra skole og jobb. Alt ligger 
til rette på tannklinikken på Storslett for å ta i mot en 
kjeveortoped.  
 
Spørsmål: 
Kan fylkesråden si noe om når en kjeveortoped vil 
kunne komme til Nord-Troms noen få dager hver 
måned som det er et sterkt behov for?  
 
Svar: 
Den offentlige tannhelsetjenesten har en 
kjeveortoped som kan reise fra Tromsø til Storslett to 
dager i måneden for å gi kjeveortopedisk behandling 
på tannklinikken på Storslett. Dette antas å dekke 
behovet, slik at reisebelastningen for pårørende til 
barn og barna selv som trenger kjeveortopedisk 
behandling i Nord-Troms blir kraftig redusert. Vi er 
nå i sluttforhandlingene med kjeveortopeden, og vi 
håper ordningen kan tre i kraft så snart 
forhandlingene er sluttført og de praktiske 
forberedelsene er gjort. Vi antyder oppstart i mai. 
 
 

«Vi jobber med saken ...» 
 
Tannhelsetjenesten har tilsammen ca 290 
telefonapparater. Telefonsentraler av gamle og 
velkjente typer finns i 14 klinikker, med tilsammen ca 
110 apparater. Noen av disse er svært gamle. Det er 
ikke lenger mulig å skaffe nye telefonapparater, og 
kostnadsmessig er sentralene en utfordring siden de 
benytter gammel teknologi med ISDN/analoge linjer. 
Ved havari kan vi ikke regne med reparasjon, og vi 
må derfor i en slik situasjon kjapt finne annen 
telefonløsning for klinikken.   
 
IP-telefoni er innført i 12 tannklinikker med 
tilsammen ca 180 apparater, hvorav TANN-bygget 
har omlag halvparten av disse. Systemet mangler 
funksjonalitet for å starte en dialog med innringer: 
velkomstmelding, kø-handtering, meny-system, osv. 
I tillegg har vi hatt tilbakevendende problemer med at 
telefonapparater har tekniske svakheter og må 
skiftes. Noen av dere har erfart at pasienter som 
flere ganger har prøvd å nå oss på telefon – uten å 
lykkes – har gitt til dels klare tilbakemeldinger. 
 

Trend i tiden er at tradisjonell fasttelefoni er på vei ut, 
og i løpet av de nærmeste årene er de fleste over på 
mobil - eller IP-telefoni. Tannhelsetjenesten har i en 
periode i vår prøvd ut annen telefonløsning med i 
underkant av 20 apparater på Sør-Tromsøya 
tannklinikk. Løsningen er basert på «Mobilt 
Bedriftsnett», og har etter noen få 
innkjøringsproblemer i store trekk fungert fint. 
Resepsjonen på Sør-Tromsøya tannklinikk er koplet 
til sentralbordløsning på PC og utstyrt med 
mobiltelefon slik at samtaler fleksibelt også kan tas i 
andre rom i klinikken.  Ved opptatt på telefon i 
resepsjonen havner innringer i kø, og får 
velkomstmelding og tilbud om å holde linjen til en blir 
betjent. Dersom det går for lang tid vil innringer få 
tilbud om å bli ringt tilbake. Innringer beholder sin 
plass i køen, og blir oppringt så snart resepsjonen er 
ledig.  
 
Vi er nå på slutten av prøveperioden for Sør-
Tromsøya, og avgjørelse om veien videre er ennå 
ikke tatt. Prøveperioden viser imidlertid at det på kort 
tid er mulig å etablere en løsning som virker greit for 
vårt formål. Det vil etter påske bli vurdert om vi skal 
beholde løsningen ved Sør-Tromsøya, og eventuelt 
gå videre med etablering i flere klinikker. Løsningen 
er den samme som bl.a. er etablert for tannklinikker i 
Nordland fylkeskommune. 

Håkon Edvardsen, IKT-rådgiver 

 

«Dine tenner, Ditt valg» 
 
I regi av Tromsø tannhelsedistrikt ble det høsten 
2013 satt i gang et forebyggende prosjekt rettet mot 
8. klassinger. Prosjektet har som hovedmål bedre 
tannhelse blant ungdommer. I følge statistikken er 
det stor økning i karies fra 12 år til 18 år. Ved å 
informere og motivere til sunnere kosthold og 
munnhygiene håper vi å forebygge at ungdommer 
får usunne vaner når de går på ungdomsskole. Alle 
8. klassinger på 5 ungdomsskoler i Tromsø har fått 
én times undervisning på skolen om tannhelse.  Etter 
undervisningen fikk elevene et kort spørreskjema for 
å evaluere undervisningen og for å gi forslag til 
andre tiltak som kan iverksettes. Undervisningen er 
utført i hver klasse av et team som har bestått av 
tannpleier og tannlege, eller 2 tannpleiere.  
For noen var dette første gang de skulle undervise 
for tenåringer i klasserom. Det var derfor litt 
spenning knyttet til dette. Undervisningen gikk greit, 
alle hadde en fin opplevelse og elever var engasjert 
og interessert. De ga tilbakemelding om at timen var 
lærerik og at de har blitt motivert til å ta bedre vare 
på egne tenner. I 2014 er det planlagt å utvide 
tilbudet til flere ungdomsskoler i byen. 
Vi håper at tiltaket vil føre til bedre tannhelse blant 
ungdommer i Tromsø og at dette vil bli «synlig» om 
noen år med bedre DMFT tall og høyere andel 
kariesfrie ungdommer. 

Sarah Adekoya, overtannlege 
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Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
I begynnelsen av dette året har det vært en del saker 
som har satt den offentlige tannhelsetjenesten slik 
den er i dag under et visst press. 
 
Etter at noen sendte klager til EFTAs 
overvåkningsorgan ESA, har ESA foretatt en grundig 
undersøkelse og kommet til at den offentlige 
tannhelsetjenestens voksenbehandling bryter med 
reglene om subsidiering fordi det kan forekomme 
kryss-subsidiering fra den offentlige 
tannhelsetjenestens behandling av prioritert klientell 
til voksenbehandlingen. ESA har foreslått inndeling 
av regnskapet i tre: fritt klientell, behandling av 
voksne i områder uten tilstrekkelig konkurranse og 
behandling av voksne i områder med konkurranse. 
Det er klart at dette vil bety økt administrasjon, og 
det kan også svekke den offentlige 
tannhelsetjenesten ved at tannlegene i 
konkurranseutsatte områder ikke får drive 
tilstrekkelig voksenbehandling. Fylkestannlegene har 
anbefalt HOD at Norge søker de andre EFTA-
landene om å få lov å drive uforandret etter en 
bestemmelse i Protokoll 3. I skrivende stund vet jeg 
ikke utfallet av dette. 
 
Den nye regjeringen har bedt om svar på om 
tannhelsetjenesten kan ligge på kommunenivå med 
en ny kommunestruktur med formål å bli bedre 
integrert med de andre kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Tannhelsetjenesten har også 
regionale samarbeidspartnere og organisasjon i 
store enheter har betydning for utvikling av 
effektivitet, kompetanse og ledelse i organisasjonen. 
Vi tror at en organisering på fylkes- eller regionnivå 
er det beste for den offentlige tannhelsetjenesten og 
for et likt tilbud til pasientene i fylket.  
 
UNN Tromsø er i en ombyggingsfase som gjør at de 
har dårligere kapasitet på operasjonsstuer og 
oppvåkning. Dette medfører at vi har fått atskillig 
mindre narkosekapasitet både i Tromsø og Harstad. 
Vi er blitt lovet svar på om vi kan få flere 
narkosetimer i Narvik, men har ventet på svar nå i to 
måneder. Samtidig har Helse Nord villet ha betaling 
for narkosetjenester til tannbehandling. 13 av 19 
fylker betaler i dag for slike narkosetjenester. Jeg har 
ikke vært enig i at vi skal betale, og Helse Nord og 
jeg har sendt hvert vårt brev til departementet 
vedrørende sørge-for-ansvaret og finansieringen av 
narkose til tannbehandling. Der ligger saken i 
øyeblikket. 
 
NTFs tidende har tatt kontakt med meg etter at de 
fikk et debattinnlegg fra en privat tannlege i Oslo om 
at gruppe c ikke fikk tilsvarende tilbud som de 
pasientene som hadde krav på trygdefinansiering. 
Det gjaldt tannløs underkjeve med to implantater og 
dekkprotese. Følg debatten i tidende! 
 
 
 

 
 
Som dere skjønner er det i skrivende stund en del 
løse tråder. Akkurat som i Påskelabyrinten til Viggo 
Valle. Jeg ønsker dere alle en strålende påskeferie 
med ønske om godt vær! 
 

Hilsen Peter 
 
 

 
 
 

Vi gratulerer!! 
 
Torsdag 9. januar i år ble det i Tromsø avholdt 
avsluttende eksamen for det første kullet i Norge 
med spesialistkandidater i klinisk odontologi. 
Kandidatene startet sine videreutdanningsløp i 
januar 2011 og var med det det første kullet ut i 
denne nye spesialiteten klinisk odontologi. Senere er 
det blitt tatt opp et kull til og fra sentrale myndigheter 
er det et ønske om at det blir tatt opp ytterligere et 
nytt kull. De første klinisk odontologene i landet er: 
 
- Øyvind Skjeldal, TkNN 
- Øystein Fredriksen, Sonjatun tannklinikk 
- Eivind Bodal, TKS 
- Ali H Zadeh, Målselv tannklinikk 
 

 
 
Vi vi benytte anledningen til å gratulere dem med vel 
gjennomført videreutdanning!! 
 

Per Ove Uglehus, ass. etatssjef 
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