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Bilde: Peak District, Derbushire, England 

 
 
 
 
 

Erfaringer fra opphold som 

gjesteforsker på tannlegeutdanningen i 

Sheffield 
 
Denne vinteren og våren har jeg i tre måneder vært 
gjesteforsker på avdeling for «Oral Health and 
Development» ved tannlegeutdanningen i Sheffield, 
England. Jeg har jobbet sammen med professor 
Sarah Baker, som er en av de mest anerkjente 
forskerne innenfor sosial psykologi og munnhelse, 
for å sammenstille og analysere data fra 
Tromstannen prosjektet. Forskergruppen som hun 
leder har fått flere nasjonale og internasjonale 
utmerkelser, og det var en stor glede å bli invitert dit 
og at hun synes at dataene fra Tromstannen-studie 
var spennende å arbeide med.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hva har jeg arbeidet med? 
På tannhelsedagene i april fortalte vi om hvor mange 
i Troms fylke som har karies, periodontitt og 
problemer med kjeveleddene, og risikoen for å ha 
karies for de som, for eksempel, ikke pusser tennene 
to ganger per dag mot de som gjør det.  
Det jeg har fokusert på nå er å forsøke å forstå 

hvilke forhold som kan forklare hvorfor et menneske 
har periodontitt eller karies og dermed få kunnskap 
om hvilke tiltak tannhelstjenesten og/eller  
helsdirektoratet kan gjøre for å hjelpe disse 
gruppene, i tillegg til å gi kunnskap til 
tannhelspersonell slik at de kan identifisere hvilke 
individer som har økt risiko. 
 

 

 

Troms fylkeskommune 

Den offentlige tannhelsetjenesten 
 

Ansvarlig Redaktør: Silje Andreassen 
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Det er selvfølgelig nesten et uendelig antall ulike 
forklaringer til hvorfor et menneske har en 
tannsykdom og som har sin grunn i biologiske, 
sosiale og psykologiske (atferdsmessige) faktorer. 
For å kunne sette dette i en sammenheng har jeg 
utgått fra en teori som antas å forklare hva som 
påvirker om et menneske oppsøker helsetjenesten 
og hva som påvirker om den personen har god/dårlig 
helse. 
 
Det jeg har fokusert på er hvor mye og hva i det 
sosiale (inntekt, utdanning, hvor man bor, 
holdninger) som forklarer om en person har 
periodontitt eller karies. Dette i tillegg til; 

- Hvordan angst påvirker tannbehandling 
- Opplevd behov for tannbehandling 
- Personens følelse av sammenheng, dvs. om 

det som skjer i livet deres påvirker ulik atferd 
knyttet til tannsykdommer (tannpuss, 
røyking, hvor ofte man går til 
tannlege/tannpleier) og på karies og 
periodontitt. 
 

Vi er nå i ferd med å oppsummere resultatene. 
 
Det har vært en hyggelig og interessant opplevelse å 
leve og jobbe i en annen kultur enn den 
skandinaviske, selv om dette var for en kort periode. 
Jeg fant ut ganske snart at det er en forskjell mellom 
den skandinaviske og den engelske arbeidskulturen, 
ikke minst holdningen til de uformelle kontaktene på 
jobben. Den første dagen jeg var der ble jeg vist 
rundt på tannbygget og alle var veldig vennlige, 
hjelpsomme og avslappet som gjorde at jeg kjente 
meg velkommen. I vår etasje var det minst 15 kontor, 
men alle jobbet bak lukkede dører, så det var litt 
vanskelig å vite hvor mange personer som jobbet 
der. Jeg ble henvist en skriveplass på samme kontor 
som ti stipendiater fra seks ulike nasjoner (alle var 
ikke der samtidig).  
Å dele kontor var bra for meg da jeg kunne spørre 
om ulike ting og ha noen å snakke med.  
En ting som jeg kom til å tenke på første dagen når 
jeg gikk hjemover var at Sarah ikke hadde vist meg 
lunsjrommet. Hvor spiser de? Hvor møtes de for å ta 
en kaffe?  
Jeg tenkte selvfølgelig at dette må jeg spørre om, 
men: Hvordan spør man om slike ting når alle er på 
sine kontor med lukkede dører? Og, hvordan stiller 
man et sånt spørsmål uten å virke dum?   
Små spørsmål kan plutselig virke store når du ikke 
kan kodene og ikke heller kjenner deg helt 
komfortabel med språket.  
  
Jeg fant ganske snart ut at alle stipendiater hadde 
sine egne tekopper og at det var en vannkoker på 
kontoret, og når jeg så meg om på Sarahs kontor 
hadde hun både vannkoker og mikrobølgeovn.  
Det vi i Skandinavia oppfatter som kjempeviktig for at 
vi skal trives og utvikles på arbeidsplassen dvs. å ha 
et felles rom der vi kan spise eller drikke en kopp 
kaffe sammen uten at vi må avtale et møte på 
forhånd eksisterer ikke der, i alle fall ikke på 

tannlegeutdanningen. Visst var jeg ute og spiste og 
tok en kaffe med Sarah, men det var alltid bestemt 
på forhånd, og visst hendte det at vi drakk en kopp te 
sammen på kontoret vårt, men fraværet av et felles 
pauserom gjorde det vanskeligere å bli kjent med 
andre personer på avdelingen. 
 

 
Bilde: School of Clinical Dentistry, Sheffield, UK 

 
For dere som vurderer å reise til England kan jeg 
varmt anbefale en tur til Sheffield og dets 
omgivelser. Det er en by som ligger i Peak District, 
cirka en times togreise fra Manchester. Byen er en 
gammel stålindustriby og er kjent for sin høye kvalitet 
på kniver og andre bestikk. Peak District er fantastisk 
vakkert med milevis av vandringsstier gjennom 
bølgende landskap der lam og sauer beiter mellom 
gjerder av stein som er så typisk for området, og her 
og der bondegårder eller store eiendommer med 
fantastiske slott. For dere som har lest og liker 
forfattere som Jane Austin og søstrene Brontë vil 
disse omgivelsene gi dere en spesiell opplevelse. 

-Birgitta Jönsson, forsker TkNN 
 

Studentavslutning ved Målselv 

tannklinikk 

 
Bilde: Ingeborg Rist og Synnøve Johansen sammen med 
veiledere Hilde Halvorsen og Torunn Løvheim 

 
I 10 uker har Ingeborg Rist og Synnøve Johansen 
vært i ekstern praksis ved Målselv tannklinikk. De er 
ferdig utdannet tannleger til sommeren, og da 
kommer de tilbake til distriktet for å være våre 
kollegaer! Praksisperioden ble avsluttet med pizza, 
kaker og gaver. 
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Hva skjer på forskningsfronten? 
  
Et flertall forskjellige prosjekter pågår innen 
Tannhelsetjenesten og på TkNN, og det er gledelig 
at så mange av våre medarbeidere i 
Tannhelsetjenesten er med å bidra på ulike måter. I 
tillegg til prosjektene som gjennomføres og som er 
koblet til ansatte på kompetansesentret, har 
Tannhelsetjenesten tre epidemiologiske 
tversnittstudier, to i Troms («Tromstannen» og 
«Tromsø 7») og en i Finnmark («Tannhelse i Nord»). 
Utover disse tre, pågår også et klinisk studie på 
Storslett. Det er svært verdifullt med alle de gode 
innsatsene fra våre medarbeidere, slik at prosjektene 
er mulig å gjennomføre.  
Gode muligheter til forskning i de epidemiologiske 
prosjektene, gir all data som blir innsamlet store 
muligheter til å analysere tannhelse i forhold til 
forskjellige forskningsspørsmål.  
 
For eksempel kan det nevnes; 

- Hvor kan forskjellige risikofaktorer kobles til 
tannsykdommer? 

- Har sykdommer i tenner og munn noen 
betydning for allmennhelse? 

- Hvor viktig er genetiske faktorer for utvikling 
av tannsykdom (karies, tannerosjoner, 
periodontitt)? 

 
Utvidet nettverk 
 
For å gjøre det mulig å analysere all innsamlet data 
og få tilgang til spesialkompetanse, har det vært 
nødvendig å tilknytte eksterne kontakter. I tillegg til 
universitetet i Tromsø, har forskergruppen etablerte 
kontakter og nettverk med bl.a. odontologiske 
institusjoner i Oslo og Göteborg, School of Dental 
Medicine, Pittsburg, USA, og School of Clinical 
Dentistry/Public Health i Sheffield, UK. Dette er et 
samarbeid som både bidrar med ny kunnskap til 
forskningen her i Troms samt også forventes å bidra 
med ny kunnskap til forskningen generelt. 
 
 

Tromstannen 

 
 
På tannhelsedagene 20,-21.april kom den første 
rapporten med resultat fra kartleggingsstudien om 
voksnes tannhelse, Tromstannen. 
Blant annet ble det nevnt forekomst av karies og 
periodontitt, samt en del om kjeveleddproblematikk i 
Troms. 
 
En konklusjon var at: 

- Det er ikke tegn på at tannhelsen generelt er 
dårligere i Troms sammenlignet med øvrige 
deler av Norge eller Skandinavia   
 

 
 
Men, selv om statusen er god i store deler av 
befolkningen, viser fortsatt en relativt stor andel en 
mer alvorlig forekomst av sykdom. Innen karies er 
det så mange som 26 prosent av befolkningen 
mellom 20-79 år som har 2 eller flere tenner med 
manifest karies (se Figur 1). I den yngre 
aldersgruppen (20 til 34 år) er det omtrent 37 
prosent.  
 

Figur 1. Andel individer og antall tenner med manifest karies  
 
Her har Tannhelsetjenesten en fremtidig utfordring 
med å bli mer effektive når det gjelder å lære seg 
mer om og ta vare på de individene med økt 
behandlingsbehov. Det gjelder delvis å kartlegge hva 
som utmerker gruppen dvs. det som gir en økt risiko, 
og delvis å utvikle og få til bedre forbyggende innsats 
for å forhindre en slik sykdomsutvikling. Det er også 
noen av de forskningsspørsmål som skal analyseres 
videre i Tromstannen og som forskere Birgitta 
Jönsson driver i samarbeide med universitetet i 
Sheffield (se separat artikkel).  
 
Gro Eirin Holde rapporterte at individer med økt 
behandlingsbehov ikke kun gjelder karies men at 
lignende funn ses når det gjelder periodontitt. 
Nærmere femti prosent av individene viser 
periodontitt i en eller annen form og fire prosent en 
mer alvorlig grad. Det innebær også at det finnes et 
stort behandlingsbehov med alt fra enklere 
instruksjon og hygienebehandling, «scaling», til mer 
avanserte behandlinger.  
 
At problemer fra kjeveledd, tyggemuskler etc. (TMJ), 
også er relativt vanlig, viste Elisabeth Thon og 
Anders Tillberg.  
I Troms fylkeskommune finnes så mange som 14 
prosent som trenger noen form av behandling, mer 
kvinner (16%) en menn (9%).  De fleste av disse 
forventes å kunne behandles på allmennklinikk. 
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Tromsø 7 
 

 
 
Det er godt kjent at den syvende 
Tromsøundersøkelsen er i gang og siste 
undersøkelsen beregnes å være gjennomført i 
oktober. 
 
Når det gjelder de voksne, er det første gang 
tannhelse har fått mulighet til å være med. Prosjektet 
gir unike muligheter til å koble sammen tann- og 
allmennhelse. Til tannhelseundersøkelsen gjøres et 
utvalg på omtrent 4 000 av de totalt 20 000 deltakere 
som beregnes å møte opp til Tromsø 7. Til dags dato 
har de seks flinke tannpleierne som arbeider på 
forskningsstasjonen, undersøkt mer enn 2 500 
deltakere. På den korte tiden som er tilgjengelig for 
hver deltaker, tas røntgen (Panorama OPG og 4-6 
Bite-wing), ti kliniske bilder, saliva-test og 
lommedybdemåling på hele bittet. Diagnostikk av 
karies og tannerosjoner gjennomføres etterpå av 
velkalibrerte team her i Tromsø og i Oslo, ved hjelp 
fra røntgen og kliniske bilder. 
 

 
Foto. Anita Edvardsen og Kristin Skoglund i ferd med å ta kliniske 
bilder 
 

«Tromsø 7» har et delvis annet forskningsperspektiv 
sammenlignet med «Tromstannen». I tillegg til 
tannstatus og risikofaktorer koblet til tannsykdom vil 
man også se på sammenhengen mellom både 
munn- og allmennhelse og genetiske spørsmål 
relatert til tannsykdommer. Via spyttprøvene som 
samles inn, kan DNA analyseres og de forskjellige 
genetiske og biologiske markører som kan ha 
betydning for forekomst av sykdommer i munnhulen 
studeres.  
 

-Nils Oscarson, Forskningsleder 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Slik feirer Sjøvegan tannklinikk 

bursdagen til ansatte 
 

 
Bilde: Joakim Østensen, Randi Ratkje (bursdagsbarnet denne 
dag), Nina Berith Rasmussen, Hilde Svendsen, May Sissel 
Sørbøe og Nina Marielle Hansen.  

 

«Når noen har bursdag setter vi festhattene på om 
morgenen, og går med den hele dagen. Dette er 
både morsomt for bursdagsbarnet og pasientene 
våre. Vi føler at vi sender ut gode signaler om at vi 
har et sunt og trygt arbeidsmiljø på klinikken, og vi 
sprer glede som vi så klart gjør hele tiden, men når 
noen har bursdag er det litt ekstra stas. Og 
selvfølgelig må bursdagsbarnet ha med seg kake» 
 

-Nina Marielle Hansen, Tannpleier 
 
NB! Hygienen ivaretas på forsvarlig måte!  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:munnharpa@tromsfylke.no


 

Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb. 6600, Strandveien 13, 9296  Tromsø. 

E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no  

Ansvarlig redaktør: Silje Andreassen  

 

 

 

Tannhelsedager 2016 
 
En av årets store begivenheter gikk av stabelen 20.-
21. april i år.  
 
Prosjektgruppen har bestått av fem personer, noen 
er byttet ut underveis. Leder for gruppen har vært 
Øystein Bærø (Harstad), og øvrige medlemmer var 
Elisabeth Holmsæter (Midt-Troms), Marit Haugan 
(Tromsø), Øystein Fredriksen (Nord-Troms) og Per 
Ove Uglehus (ass. Fylkestannhelsesjef).  Det har 
vært avholdt 3 formelle møter i 
arrangementskomiteen, samt periodevis intensiv 
jobbing over telefon og e-post.  
 

 
Bilde: Torje Åsali Jensen og Stine Jakobsen 
 

Arrangementet startet med et kulturelt innslag, sang 
og gitar, glimrende fremført av Stine Jakobsen og 
Torje Åsali Jenssen før fylkestannhelsesjef Peter 
Marstrander formelt erklærte arrangementet for 
åpnet. Deretter var det nok et innslag med de 
samme artistene før Lars Inge Byrkeflot ga oss en 
guidet tur gjennom arbeidet med nye nasjonale 
retningslinjer for tannbehandling av barn og unge.  
Lars Inge er leder av prosjektgruppen som gir de 
faglige rådene til prosjektet, så han kjenner arbeidet 
godt. Vi gleder oss til å se resultatet.  Til daglig er 
Lars Inge klinikksjef ved Universitetstannklinikken i 
Tromsø.  
 
Etter lunsj kom et av arrangementets høydepunkter, 
foredraget «Arbeidsglede, samarbeid og ansvar – et 
foredrag til inspirasjon og ettertanke». 
Foredragsholder var selveste Marco Elsafadi. Han er 
kjent som foredragsholder, som «Årets forbilde», 
vinner av realityserien «Mesternes mester» og 
deltaker i «Robinson-ekspedisjonen». I landsdelen 
var han kanskje mest kjent som basketballspiller for 
Harstad Vikings og landslaget i basketball. 
Foredraget hadde et svært personlig preg samtidig 
som det henvendte seg til de fleste som var til stede.  
Dette var bra. Det er også imponerende at man kan 
holde det gående så lenge uten manuskript eller 
Power Point som hjelpemiddel.  
 
 

 
 
 
 

 
Bilde: Marco Elsafadi 

 
Den som etter Marco sitt foredrag trodde man fikk 
sove under dagens siste forelesning, tok skammelig 
feil. Ørjan Olsvik er professor i mikrobiologi ved UiT, 
og serverte oss et grundig og interessant foredrag 
rundt ulike mikrobiologiske problemstillinger i forhold 
til dagens situasjon med økt frivillig og ufrivillig 
migrasjon. Han tok også opp problemstillinger knyttet 
til «tann- og helseturisme» til utlandet.  Både 
skremmende og interessante problemstillinger.  
 
Dagen ble rundet av med tapasbuffet og sosialt 
samvær. Det var noe kaotisk plassering av maten, 
men omsider så virket det som om de fleste både 
fikk nok mat og drikke. Det sosiale samværet på 
hotellets pub «Rorbua» foregikk under 
akkompagnement av trubadur Ove Schei, som ut 
over de sene nattetimer ble godt hjulpet av enkelte 
av våre medarbeidere.  Det er godt at enkeltpersoner 
i tjenesten fikk vise at de har evner som artister, noe 
vi kan se nytten av ved kommende arrangementer. 
Det skulle vel bare mangle at det ikke skulle finnes 
noen skjulte talenter blant 280 ansatte.  
 

 
Bilde: Emma Pettersen snakker til forsamlingen om 
tannhelsesekretærens selvstendige rolle som helsepersonell.  

 
Dagen derpå startet med delt forsamling. 
Tannhelsesekretærene hadde forelesning med 
Emma Pettersen fra TkNN som snakket om deres 
selvstendige rolle som autorisert helsepersonell.  
Ut fra signaler som ble gitt fra denne forsamlingen, 
var publikum godt fornøyd.  
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Tannpleiere og tannleger hadde forelesning med 
Anne-Lise Maseng Aas fra Universitetet i Oslo som 
snakket om traumer mot unge permanente tenner, et 
tema vi aldri får nok av og som er like aktuelt i 
dagens odontologiske verden som det var da vi 
«voksne» var studenter for mange år siden. Etter en 
velsmakende lunsjbuffet var det duket for en 
presentasjon om resultatene fra «Tromstannen», 
som Nils Oscarson, Birgitta Jönsson, Elizabeth 
Thon, Gro Eirin Holde og Anders Tillberg 
presenterte.  
 
Etter interessante resultater fra Tromstannen ble det 
en spennende avslutning på dagen, da det ble 
trukket 3 premier blant gjenværende deltakere.  
Det måtte en del trekninger til før vi greide å finne 3 
tilstedeværende personer.  
Men vi greide det til slutt. Premien var kr 8 000 i 
kursmidler, og vinnerne ble Nina Mariell Hansen, 
Vårin Hanssen og Hans-Erik Rahm. 
 

 
Bilde: Vårin Hanssen, Hans-Erik Rahm og Nina Marielle Hansen 

 
Arrangementskomiteen takker for godt fremmøte 
og fine tilbakemeldinger!  
 

-Øystein Bærø, Overtannlege Harstad 
 

25-års jubilant i Midt-Troms 

tannhelsedistrikt 
 

 
Bilde: Tove Granberg 
 

Tannhelsesekretær Tove Granberg har jobbet i Midt- 
Troms tannhelsedistrikt i 25 år og ble markert som 
det seg hør og bør – med taler – presang samt god 
mat og kake. Tove startet sin jobbkarriere i Midt- 
Troms ved Andselv tannklinikk. Senere flyttet hun 
over til Olsborg tannklinikk og på Olsborg tannklinikk 
jobbet Tove i mange år sammen med mange 
forskjellige kollegaer. Da Andselv og Olsborg 
tannklinikk ble slått sammen i 2008 flyttet Tove 
arbeidsplass til Målselv tannklinikk. 
 
Tove er en kollega som vi håper vil fortsette i sin 
jobb – i mange år fremover. 

 

Markering av fratredelse og 60 års 

jubilant 

 

 
Bilde: Frank Johansen, Peter Marstrander og Olaug Buvang 
Nilsen 

 
Etter 30 år i fylkeskommunen hvorav de siste 15 
årene på Tannhelseetaten som førstesekretær 
fratrer Olaug Buvang Nilsen sin stilling på 
fylkestannhelsjefens kontor.  
 
Dette ble markert med kaffe, kake, blomster og 
gavekort fra Troms fylkeskommune. Olaug starter sin 
pensjonisttilværelse med en langhelg til Gdansk for 
litt sol og varme. Hun ser ellers frem til å tilbringe 
mere tid sammen med barnebarn og øvrig familie.  
Vi ønsker Olaug en flott pensjonisttilværelse i årene 
som kommer.  
 
Frank Johansen rundet 60 år 24. april, dette ble også 
markert med blomster og gave fra fylkeskommunen 
sammen med Olaug sin fratredelse. 
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60 års Jubilant  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fredag 11. mars var klinikksjef Thomas Carlenhult, 
klinikkkoordinator Elin Wilhelmsen og verneombud 
Erik Carlos Haro på vernerunde på TkNN 
kjeveortopedisk avdeling Finnsnes. Vi benyttet 
samtidig anledningen til å ferie Inger-Mari Johansen 
som fylte 60 år 1. mars. Hun var bortreist på dagen, 
slik at det passet fint å ferie henne nå.  
 
Klinikken hadde dekket opp fint på spiserommet, det 
ble en flott markering med bevertning, taler og gaver.  
 

-Elin Wilhelmsen, Klinikkkoordinator 

 

Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
Den offentlige tannhelsetjenesten arrangerte 
Tannhelsedager 20. og 21. april.  
Jeg vil takke alle kursdeltakere, 
arrangementskomiteen og andre bidragsytere for å 
ha bidratt til en fin kursopplevelse. Forhåpentligvis 
kan vi fortsette med slike store satsninger også i 
fremtiden. 
 
Jeg vet at mange tannhelsesekretærer og 
tannpleiere føler at den nye kompetanseplanen har 
fratatt dem rettighetene med sentrale kurs hvert 
annet eller tredje år. Intensjonen med forandringene 
er at kurstilbudet skulle bli mer fleksibelt, at man 
kunne få mer kurs for pengene, at hele klinikker 
kunne sendes på kurs sammen. For å få til dette skal 
det være lokale kurskomiteer i hvert distrikt. For å få 
til best mulige løsninger er vi avhengig av god 
kommunikasjon mellom de ansatte og 
kurskomiteene. Det er fortsatt like mye kursmidler i 

potten som før, så det er ingen grunn til å tro at 
kurstilbudet skal bli dårligere.   
 
Etter hvert vil vi evaluere om endringene har vært 
positive.  
 
Sykefraværet i tannhelsetjenesten er svært høyt sett 
i forhold til de fleste andre arbeidstakergrupper. Det 
er kanskje forhold som taler for at sykefraværet blir 
litt høyere i omsorgsyrker, enn for rene 
kontoransatte.  Likevel er det viktig at presset på de 
gode sykelønnsordningene vi har i Norge ikke blir for 
stort. Sykefraværet i de forskjellige enhetene i 
tannhelsetjenesten varierer en del. Så kanskje er det 
noe vi kan lære av hverandre i sykefraværsarbeidet? 
Hovedarbeidsmiljøutvalget har vedtatt at vi må se 
nærmere på sykefraværet i tannhelsetjenesten, og 
foreløpig har det vært avholdt et møte i en stor 
gruppe med deltakelse fra HMS, fagorganisasjoner 
og ledelse. Tiltak er ennå ikke fastlagt. 
 
For tiden diskuteres regionreformen på fylkeshuset. 
Regjeringen har sagt at de vil ned på 10 regionale 
enheter, mens det i dag er 19 fylker og 
fylkeskommuner hvis vi regner med Oslo. Troms har 
vedtatt vilje til å slå seg sammen med de andre 
fylkeskommunene i Nord-Norge, men i skrivende 
stund er det usikkert om noen av de to andre 
fylkeskommunene vil si ja til frieriet. Andre steder i 
landet pågår tilsvarende prosesser. Det er de to 
Trøndelags-fylkene som har kommet lengst med 
arbeidet. Her ligger det jo også naturlig til rette for en 
sammenslåing siden Trondheim er et ubestridt 
regionsenter. Men likevel er det viktig å spre 
arbeidsplasser der det er mulig, for å skape en vinn-
vinn situasjon. De nye regionene vil være ute etter 
flere arbeidsoppgaver enn nå, samt beholde de 
arbeidsoppgavene de allerede har. 
 
Tannbygget er blitt for lite! Vi som har fulgt hele 
utviklingen har sett et stort tomt bygg som etter hvert 
har blitt fylt med aktivitet.  
 
Det er selvsagt svært gledelig. Det er særlig 
kontorkapasiteten som i dag er for liten. 
Forskningsavdelingen sitter i dag delvis på 
Fylkesbygget, og det er ikke optimalt i forhold til 
samhandling internt, og i forhold til samarbeid om 
forskning med Universitetet. Plassering av 
tilleggsarealet kan enten skje i form av en ny etasje, 
eller en plassering i et anneks ved siden av 
nåværende bygg. En sak om utbygging som skal 
finansieres av HOD, har allerede vært gjennom 
Fylkestinget, og vi håper på en rask prosess videre 
som kan gi oss det tilleggsarealet som vi trenger. 
 
Riktig god sommer! 
 

-Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef 
 

 

 

 

Bilde: Inger Mari Johansen 
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E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no  

Ansvarlig redaktør: Silje Andreassen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde: Bronto (Tannpleier Heidi Leirvik) og tannhelsesekretær Renate Tangedal Nitter på Tannhelsedagene i april.  

 
 
 
 
 

 

mailto:munnharpa@tromsfylke.no
mailto:munnharpa@tromsfylke.no

