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Morgenstund har gull i munn! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spreke damer på veg til jobb langs gamle E6 fra 
Nordkjosbotn til Storsteinnes Tannklinikk.   
 
 
Hvem har en slik flott arbeidsvei som bare er til å 
nyte en flott morgen kl halv syv? Den sovende 
soldat, Nattmålstinden, Henriktinden og Snømannen 
for å nevne noen av alle de flotte tindene vi også 
bestiger i løpet av sommeren. Motivasjon for en 
travel dag på jobb kan da ikke bli bedre? 
 

Hilsen Lena og Eva 
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Konkurranse i arbeidstida 
 

 
 
Ved Sjøvegan tannklinikk benytter de ansatte 
pausene til å være i fysisk aktivitet. Disse jentene er 
utstyrt med et stort konkurranseinstinkt som har gjort 
utslag i følgende:  

 

 
 
Her er Hege, Randi, Malene og Nina. 
Mon tro om andre klinikker i fylket matcher jentenes 
tid i øvelsen ‘sidehev’? 
 

Jorunn Ervik fratrer 
 

 
 
Etter 38 år lang og tro tjeneste i Den offentlige 
tannhelsetjenesten i Tromsø går tannhelsesekretær 
Jorunn Ervik av med alderspensjon i juni 2014. Den 
16. juni ble dette markert på Nordøya tannklinikk 
med overrekkelse av KS hedersmerke, blomster og 
erkjentlighetsgave fra Troms fylkeskommune. 
Jorunn har vært en dyktig og stabil 
tannhelsesekretær og har jobbet med mange 
tannleger. Hun har til tider vært en del av 
behandlingsteam både for lystgassbehandling og for 
narkose. 

Sarah Adekoya, overtannlege 

Bronto-turnè 2014 
 
For andre år på rad har Bronto turnert rundt i alle 
bygdas barnehager og 1.klasser. Totalt gjennomførte 
vi 22 show for til sammen ca. 350 barn.  
Etter fjorårets storsuksess var vi glade for å kunne 
legge ut på tur i år igjen!  
 

 
 
Bronto (tannpleier Heidi) og Tannhelsesekretær 
Renate ble mottatt som rene pop-stjerner, og 
gjensynsgleden i år var ekstra stor. Gjennom et 
halvtimes heidundrende show får barna presentert 
viktige budskap om kosthold og tannpuss. Gjennom 
en enkel historie, fengende sanger og enkle visuelle 
hjelpemidler får vi barna med som en del av showet. 
 

 
 
I samarbeid med Bardufoss Høgtun videregående 
skole, kunst- og håndverkslinjen, er det nå under 
produksjon et eget Brontokostyme til bruk i Troms 
fylke. 
Vi gleder oss allerede til neste år! 

Susanne Elting, overtannlege 
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Tromstannen med vind i seilene 
 
Datainnsamlingen i den store tannhelse-
undersøkelsen «Tromstannen» er nå i sluttfasen. 
Over 2 000 av de totalt 3 000 tilfeldig utvalgte, er nå 
kontaktet og invitert til undersøkelsen. Så langt er 
det omtrent 65 prosent som har takket ja til å være 
med, noe som er et bra resultat på en slik studie. 
Men målet er fortsatt å få inn 70 prosent av de som 
inviteres. I arbeidet med å kontakte de som er utvalgt 
er det omtrent 10 prosent som vi ennå ikke har fått 
kontakt med eller har svart at de kan tenke seg å 
delta men ønsker å bli kontaktet seinere. Så det 
finnes håp om at det skal være mulig å øke antallet 
«ja» ytterligere noen prosent slik at målet nås. 
 
Det gjøres et kjempefint arbeid av alle de ti teamene 
som utfører undersøkelsene på tannklinikkene i 
Harstad, Målselv, Finnsnes, Storslett og TkNN. 
Undersøkelsene som innebær en omfattende sjekk 
av tann- og munnhelsen, startet i oktober 2013 i 
Tromsø by og i mars 2014 i Sør-, Midt- og Nord- 
Troms. Det er store mengder data som skal samles 
inn for hver enkelt deltaker mens han eller hun er på 
klinikken. Kjeveledd, bittfunksjon, karies og 
periodontitt skal undersøkes. Kliniske bilder og 
røntgen inklusive OPG, skal tas. Kontroll på at 
deltakerne har fylt ut spørreskjema. Ut over dette 
skal alle deltakere i tillegg også gis en tilbakemelding 
på resultatet av undersøkelsen. Prosjektledelsen 
regner med at de siste undersøkelsene skal være 
gjennomført i november og ser frem til å arbeide 
med å analysere innsamlet data og videre rapportere 
resultatene av studien. 
 
Det medfølger store mengder arbeid med all 
administrasjon som følger av en slik studie. 
Invitasjoner, telefonkontakter, undersøkelseslogistikk 
og et flertall andre oppgaver som resultat av at data 
samles inn innebærer at man må ha fullstendig 
kontroll at ikke noe blir feil.  
Eva Sofie Sæther som er prosjektkoordinator og 
hovedansvarlig for dette arbeid sammen med klinikk-
koordinatorene Renate Tangedal Nitter i 
Målselv/Finnsnes, Silje Kristin Hansen på Storslett 
og Inger Åse Valle i Harstad, bidrar alle til at dette 
skal fungere optimalt. Noen erfaringer i kontakten 
med de som inviteres til studien er at de fleste er 
positivt innstilte og flere av de inviterte sier det er en 
ære å få delta i en slik undersøkelse, og at de 
absolutt vil delta. Flere forteller at de i tillegg til å få 
en gratis undersøkelse ønsker å bidra til å hjelpe 
tannhelsetjenesten opp og frem da de kan fortelle at 
de ikke har hatt så bra tilbud tidligere da de var 
unge, spesielt de som er født i 40-50 årene.  
 

Nils Oscarson, forskningsleder 
 
 
 
 
 

 
18. april ble vår flittige May-Britt 60 år! 
Dagen ble feiret på klinikken før en del av oss tok 
påskeferie fredag 11.april. 
Det var rundstykker og kake til alle, og blomster og 
gaver fra både tannhelsetjenesten og kollegaer! 
 
May-Britt holder flott kontroll på regnskap og lager 
her på klinikken, samtidig som hun tar godt vare på 
alle som henvender seg til klinikken for hjelp. 
Hun ordner opp i det meste og bidrar sterkt til at vi 
kan skryte av å jobbe på en ryddig og oversiktlig 
klinikk! 
Vi ønsker henne mange gode år fortsatt! 

Hilsen oss på Finnsnes tannklinikk 

 

 
 

Claes Göran er som de fleste vet leder av institutt for 
klinisk odontologi ved universitetet i Tromsø, og er 
derfor sentral i å utdanne fagpersoner innen 
odontologi som den offentlige tannhelse-
tjenesteloven i hele landsdelen er avhengig av for å 
kunne fungere godt. Enda han har blitt 70 år er han 
riktig mann for jobben og står på videre for å utføre 
dette viktige oppdraget. Gratulerer med runde år. 

Peter Marstrander 
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Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
Nytt rammeoverføringssystem fra Staten er den siste 
dårlige nyheten for Troms og andre fylkeskommuner 
som ligger i periferien. Dette betyr 107 millioner 
mindre å rutte med for Troms hvis det gjennomføres. 
Sogn og Fjordane og Nordland rammes aller 
hardest.  
Spleiselag er i ilden. Tannhelsetjenestens andel av 
spleiselaget i forbindelse med at Troms fylkestrafikk 
trenger mer penger blir 600.000, som kommer i 
tillegg til de 7 millionene vi fikk i reduksjon ved 
årsskiftet. Saken ble vedtatt i fylkestinget nå i juni. 
Men Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms har 
vært en av landets to dyreste målt i kroner pr 
innbygger, så dette er en mulighet for gradvis å 
forbedre oss etter hvert som vi får mer stabile 
tannleger. 
 
Det er mange gode nyheter også, som dere vil se i 
denne utgaven av Munnharpa. Vi har mange spreke 
jenter som rul(l)er på veiene, klatrer til topps og 
imponerer pasientene på klinikken med synkron 
sidehev. Tannhelsetjenesten hadde tre av fem 
søknader til Zendium-prisen for forebyggende 
tannhelsearbeid. Det var veldig flott, for det er lenge 
siden vi har hatt søknader til Zendium-prisen. 
Bronto-turneen i dagens nummer var en av disse tre 
søknadene. Sist, men ikke minst, ser det ut til at 
Tromstannen kan bli en suksess. Undersøkelsen har 
vakt stor oppmerksomhet nasjonalt, og det er mange 
som venter på release-partyet for de første dataene. 
 
Riktig god sommer til dere alle! Jeg er sikker på at 
den kommer! 

Hilsen Peter 
 

 

Ny klinikksjef ved UTK 
 

 
 
1. mai tiltrådte Lars Inge Byrkjeflot 10 % av stillingen 
som klinikksjef ved Universitetstannklinikken og fra 
1. august vil han tiltre i 100 % stilling. 
   
Byrkjeflot avløser Endre Dingsør som går av med 
pensjon i sommer. Byrkjeflot kommer fra stillingen 
som fylkestannlege i Nordland fylkeskommune. 

Bente Bruvold, personalrådgiver 

Marianne Moen fratrer 
 

 
 
Etter mange år som renholder ved Bardu tannklinikk 
skal Marianne nå tre inn i pensjonisttilværelsen. 
Dagen ble markert med overrekkelse av diplom og 
KS hederstegn, taler, snitter og kaker. 
En hyggelig stund ved klinikken. 

Susanne Elting, overtannlege 
 
 

Redaksjonen i Munnharpa ønsker alle leserne en 
riktig fin sommer, og inviterer dere til å sende oss 
bidrag til septemberutgaven vår. Vi trenger faglige 
artikler, artige historier og bilder! Frist: 1. september. 
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