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                                                                                         Foto «Mulighetens tre» av Sissel Lyngsmark Båtnes, Tannhelse

Tannhelse – fylkeskommunalt 

eller kommunalt? 
 

Regjeringen har utarbeidet en plan for hvordan de 

tenker seg at den offentlige tannhelsetjenesten skal 

overføres til kommunene. Før sommeren utarbeidet 

de en primærhelsetjenestemelding som er sendt på 

høring til alle kommuner, fylkeskommuner osv. I 

primærhelsetjenestemeldingen ligger et lovforslag 

hvor bestemmelsene i Lov om tannhelsetjeneste er 

bakt inn i Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Regjeringens tidsplan er 

høringsrunde med tidsfrist 1. oktober 2016, deretter 

vil de se på høringssvarene før de legger lovforslaget 

frem i vårsesjonen 2017 i Stortinget. Dersom loven blir 

vedtatt er det planlagt at den offentlige 

tannhelsetjenesten skal overføres til kommunene 1. 

januar 2020. En overføring vil innebære at reglene om 

virksomhetsoverdragelse etter bestemmelsene i 

Arbeidsmiljøloven følges. 

Fylkesrådet i Troms har levert en foreløpig 

høringsuttalelse før saken blir fremmet for fylkestinget 

i høstmøtet i midten av oktober. I innstilling til vedtak 

står det: 

 

1. Fylkestinget i Troms mener at overføring av 

tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til  

 

 



 

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

E-post til Munnharpa: munnharpa@tromsfylke.no 

Ansvarlig redaktør: Sissel Lyngsmark Båtnes 

 

kommunene vil innebære en fragmentering av 

fagmiljøer og behov for flere interkommunale 

løsninger. Dette er direkte i strid med de uttalte 

hovedformål som ligger til grunn for 

kommunereformen, og gir grunn til bekymring for om 

tilbudet til innbyggerne opprettholdes med samme 

kvalitet uavhengig av bosted. I forbindelse med 

regionreformen mener fylkestinget i Troms at det er et 

vilkår at tannhelsetjenesten beholdes regionalt. 

Beslutningen om å overføre den offentlige 

tannhelsetjenesten til kommunene må gjøres om. 

 

2. Under forutsetning av at beslutningen om 

overføring av tannhelsetjenesten til kommunene 

likevel opprettholdes i Stortinget, vedtar fylkestinget i 

Troms høringsuttalelsen nedenfor om oppfølging av 

forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og 

Oppgavemeldingen mv. 

 

Deretter følger en detaljert høringsuttalelse om de 

forskjellige forslagene i 

Primærhelsetjenestemeldingen.  De som er 

interessert i å se hva som står der, kan se på saken 

under politisk møtekalender for fylkestinget som står 

på fylkeskommunens hjemmeside. 

Mange fylkeskommuner har lignende uttalelser og 

noen regioner stiller som krav at tannhelsetjenesten 

forblir på regionalt nivå for å fortsette 

regionaliseringsprosessen. Arbeidslivets 

organisasjoner er heller ikke positiv til overflytting. 

Etter min oppfatning er det derfor ennå ikke sikkert om 

overflytting av den offentlige tannhelsetjenesten til 

kommunene vil bli en realitet. Personlig er jeg 

overbevist om at en regional offentlig 

tannhelsetjeneste vil gi den beste og jevneste 

kvaliteten, og krysser fingrene for fortsatt plassering 

på regionalt nivå. 

 

Hilsen Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef 

 

 
 

Lyngseidet og Hatteng 

tannklinikk på tur til 

Blåisvannet 
 

 
Foto av Gordana Knezevic, tannhelsesekretær ved Lyngseidet 

tannklinikk. 

 

Den 17. august 2016 var værgudene helt på vår side 

og alle ansatte ved Lyngseidet og Hatteng 

tannklinikker reiste på felles tur til Blåisvannet. 

 

Vi startet turen fra parkeringsplassen i Sør-

Lenangsbotn. Derfra tok vi en sti som etter ca.2 timer 

tok oss til Blåisvannet. Der opplevde vi "Det blåeste 

vannet i verden" og vi hadde en kjempe hyggelig tur.  

 

Anbefales på det varmeste! 

 

Hilsen Oss på Lyngseidet og Hatteng tannklinikk 

 

 

Mobil fri sone…..  
Sitat: 

«Jeg er 10 år og redd,  

redd for å gå alene til tannlegen» 

«Heldigvis er mamma med»  

«Men hun har med seg sin nye 

mobiltelefon» 

 

  
 

Hilsen fra Nina Berith Rasmussen 
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Tannhelsesekretærer under 

utdanning ved Breivika 

videregående skole 
 

 
På bildet studerer Fabiane Lima Dossantos for å bli 

tannhelsesekretær, student på voksenopplæringen ved  

Breivika vgs. Hun er ferdig våren 2017. 

 

Rekrutering til tannhelsesekretær utdanningen har i 

mange år vært svært lav. Det finnes bare tre slike 

linjer i Nordland, Troms og Finnmark. Disse er ved 

Bodø vgs, Hadsel vgs og Breivika vgs i Tromsø. Det 

har vært foreslått å legge ned linjen ved Breivika vgs.  

I år er det så mange som 10 deltakere på 

voksenopplæringen som undervises desentralisert 

og med samlinger i Tromsø. Det er Hanne Watten 

Ernstsen som er faglærer ved Breivika vgs.  

 

For å bli autorisert tannhelsesekretær må du ta en 

yrkesfaglig utdanning på tre år. Vg1 er helse- og 

sosialfag, Vg2 er helseservicefag og Vg3 er 

tannhelsesekretær. Etter endt utdanning vil du kunne 

gå rett ut i jobb som tannhelsesekretær. Denne 

utdanningen er også mulig å ta desentralisert.  

  

Kunne du tenke deg å bli tannhelsesekretær?  
 

Fabiane Lima Dossantos er en av studentene som er 

ferdig utdannet tannhelsesekretær våren 2017.  

Hvorfor har du valgt dette studie? – Dossantos sier: 

«Jeg har hatt praksis i 8 måneder og har god innsikt i 

hva jobben som tannhelsesekretær går ut på. Jeg 

synes det er viktig å lære hvorfor man gjør de 

forskjellige oppgavene i teori, ikke bare utføre de i 

praksis. Dette tror jeg fører til en større forståelse for 

faget og en større trygghet i yrket. Jeg synes 

oppgavene er kjempe spennende og jeg gleder meg 

til å komme ut i jobb til våren og få nye kollegaer». 

 

Ved Breivika vgs på Vg2 Helseservice er det mange 

som enda ikke har tatt valget for neste års studie. 

Det er mange retninger for unge studenter som må 

ta valg som vil påvirke deres yrkesretning i 

framtiden.  

 

 
På bildet elever ved Helseservicefag Vg2, Breivika vgs, som   

vurderer å bli tannhelsesekretærer. Fra venstre Marie Olsen (17 

år), Hanne Langnes (17 år), Maria Kristiane Albrigtsen (17 år).   

 

Ved Breivika videregående skole møtte vi på tre av 

elevene ved årets kull, Vg2 helseservicefag, som 

vurderer å velge linjen for tannhelsesekretærer til 

neste høst. 

 Breivika vgs I Tromsø. 
 

Hva er det dere synes virker spennende med dette 

yrkesvalget? «Jeg vil gjerne jobbe med mennesker 

og arbeidsoppgavene virker variert og spennende» - 

sier Marie Olsen (17) ved Breivika vgs. En av 

årsakene til at Marie, Hanne og Maria har valgt 

denne skolen er at de kan begynne rett i jobb når de 

er ferdig utdannet her. De ønsket en praktisk skole 

hvor de fikk utvikle sine egne ferdigheter. Jentene er 

aktive i fritiden med både fotball, trening og ekstra 

jobb og gleder seg til å ta fatt på sin egen yrkes 

karriere.     Redaktøren  
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Sykefraværsarbeid  

– et felles ansvar – Hva kan DU 

gjøre? 
 

Torsdag 29. september hadde Personal- og 

organisasjonssenteret ved Lillian Sebulonsen, 

personalrådgiver og Bedriftshelsetjenesten i Troms 

fylkeskommune ved Kristin Ytreberg, HMS 

verneingeniør, et kurs i sykefravær for tannhelse. 

Kursdeltakerne bestod av overtannleger, 

klinikksjefer, administrasjons konsulenter, rådgivere, 

tillitsvalgte og verneombud i tannhelse. Temaet for 

dagen var hvordan styrke praksis i håndtering av 

sykefraværsarbeid og hvordan ha fokus på 

forebyggende tiltak.  

 

Hovedmålet nasjonalt er: «Å bedre arbeidsmiljøet, 

styrke jobbnærværet, forebygge og redusere 

sykefravær, samt hindre utstøtning og frafall fra 

arbeidslivet». 

 

Målet for IA-samarbeidet (Inkluderende arbeidsliv)  

1. Redusere sykefraværet  

2. Inkludere personer med redusert funksjonsevner (Ungdom 

prioritert)  

3. Seniorpolitikk (livsfasepolitikk).    

I gjennomsnitt i Troms fylkeskommune var det pr. 2015 

6,8 % sykefravær. For tannhelse var tallet 10,1 %. 

 

Sykefraværsutvikling årsserie fra 2008 til 2015 

 
Hva kan vi gjøre selv for å redusere sykefravær i 

tannhelsetjenesten?  

 Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. 

 Si fra om ting som kan endres til det bedre. 

 Lete etter alternative løsninger for fravær, 

hvis vi er sykemeldt eller står i fare for å bli 

sykemeldt.  

 Opplyse om fravær har sammenheng med 

arbeidssituasjon. 

 Snakke med lederen om hva vi er i stand til å 

gjøre, slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge 

arbeidet. 

 Medvirke ved utarbeiding og gjennomføring 

av oppfølgingsplan og delta på dialogmøter. 

På bildet Peter Marstrander, 
Fylkestannhelsesjef og 
overtannleger, klinikksjefer, 
administrasjons konsulenter, 
rådgivere, tillitsvalgte og 
verneombud i tannhelseetaten i 
Troms fylkeskommune. 
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Fagdager og Årsmøte i Troms 

tannpleierforening  

21. -22. september 2016. 
 

 
På bildet fra venstre Thomas Brox (foredragsholder), arrangement 

komiteen ved Maritha Iversen, Malin O. Strand, Vårin Hanssen og 

Lill-Eve Simonsen. 

 

På fine høstdager i september, hvor Tromsø viste 

seg fra sin aller flotteste side, arrangerte Troms 

tannpleierforening fagdager og årsmøte i 

Fylkestingsalen i Troms fylkeskommune. Det var 

tannpleiere fra Harstad-regionen som var kurskomite 

denne gang. Hele 42 tannpleiere fra offentlig og 

privat sektor meldte sin interesse og deltok.  

 

I år fokuserte vi på smerter og ubehag i 

tyggemuskler og kjeveledd. Vi hadde forelesere som 

Oralkirurg Thomas Brox – «Kjeveleddsproblematikk - 

Indikasjoner for henvisning og behandling, hva løser 

vi lokalt?». Pedodontist Josefine Halbig, 

«Kjeveleddsproblematikk med vekt på barn», og 

Kiropraktor Per Andersen – «Kan kiropraktikk være 

et behandlingsalternativ?». Det ble en svært 

interessant dag med fartsfulle foredrag og faglig 

fordypning. Som en av deltakerne sa: «Her var det 

virkelig en knallrød tråd gjennom hele dagen!». 

 

 
        Foredragsholder kiropraktor Per Andersen fikk liv i salen  
        med engasjert foredrag. 

På dag to foreleste Periodontist Nils H. Melin om 

«Relasjoner mellom periodontitt og generell helse». 

Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander informerte 

om tannhelsetjenestens fremtid, og videre 

behandling i Stortinget - Tannhelse – 

fylkeskommunalt eller kommunalt? (Se artikkel i denne 

utgave av Munnharpa Oktober 2016, Redaktøren) 

 

Deretter var prosjektleder Tove Bendiksen på podiet 

og fortalte blant annet om sitt arbeid med 

strategiplan og nye retningslinjer. Hun jobber også 

med ny Munnstellperm for pleie- og 

omsorgstjenesten.  

 

Kurskomite takker for flotte dager sammen. 

 

Hilsen Harstad tannhelsedistrikts tannpleiere 

 

 

Blåtur med Målselv tannklinikk 
- Hvor drar vi ?.... 

 

 
  Bilde av de som var på ribbtur i København. 

 

23. september var det 13 spente tanntroll som møtte 

opp på Målselv tannklinikk, superklar for å endelig få 

vite hvor helgens tur skulle finne sted. 

Arrangementskomiteen var vel så spent, for endelig 

skulle de få svar på om destinasjonen innfridde til 

forventningene. Etter en god frokost og en syngende 

hilsen fra en lokal mannskorist ble vi hentet i  
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minibuss og kjørt litt omveier før vi endte opp på 

Bardufoss Lufthavn. København var målet, og med 

nydelig sommerhøstvær og en skikkelig gla’gjeng på 

tur var endelig den store snakkis de siste månedene 

i gang! 

 

I løpet av helgen fikk vi være med på masse 

spennende. Noen av høydepunktene var nok en 

helaften på Wallmanns middagsshow på 

lørdagskvelden og Ribbtur i det danske farvann på 

søndag ettermiddag.  

 

 
Bildet fra lørdagens middagsshow på Wallmanns for alle  

deltakerne på Blåtur fra Målselv tannklinikk.   

 

Ellers ble det mye god mat og drikke, og et 

uvurderlig fokus på det gode samhold, ha omsorg for 

hverandre for å ivareta det gode psykososiale 

arbeidsmiljø også utenfor arbeidsplassen. 

Nå gjenstår det bare å se hvor ferden går neste 

gang!! 

 

 

 

Stor takk til arrangements komiteen for kreativ 

planlegging og bidrag til en flott tur! 

 

Hilsen Tanntroll fra Målselv tannklinikk 

 

 
Husk å puss tennene godt!  

 

Nye ansikter ved  

Gratangen tannklinikk 
 

 
                  På bildet fra venstre Ina Mari Jensen og  

                  Miriam Wöhlert Hanssen. 

 

Miriam Wöhlert Hanssen tiltrådte stillingen som 

tannlege ved Gratangen tannklinikk 22. august.  

Hun er ferdig utdannet tannlege fra UiT våren 2016, 

og inngikk kontrakt med Troms fylkeskommune om å 

jobbe i Gratangen i løpet av eksternpraksisperiode i 

Harstad høsten 2014.  

Miriam er bosatt i Bjerkvik, men har også slekt i 

Gratangen. 

Ina Mari Jensen tiltrådte stilling som 

tannhelseassistent ved klinikken 1. september.  Hun 

har bakgrunn som helsefagarbeider og 

ambulansearbeider, og søker nå nye utfordringer i 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. Hun er 

bosatt i Bjerkvik.  

 

I den første tiden kommer begge til å delvis jobbe på 

Bardu tannklinikk, og har også vært innom på 

Sjøvegan tannklinikk.  Klinikken i Gratangen vil være 

betjent 4 dager i uken, 3 dager av tannlege og 1 dag 

av tannpleier. Tannpleieren er Nina Marielle Hansen 

som til vanlig jobber i Sjøvegan.  

 

Vi ønsker Ina og Miriam velkommen til Den offentlige 

tannhelsetjenesten i Troms. 

 Overtannlege Øystein Bærø    
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«Gratulerer med dagen til ho som 

sitt i vårt bur, ho e hele klinikkens 

grunnmur. Med glimt i øyet og 

kjapp i replikken får hun det til å 

svinge på tannklinikken».  
 

 
Feiring av Margareth Barth Jenssen. 

 

Kroken tannklinikks suverene resepsjonist hadde for 

kort tid siden stort jubileum. Heldigvis var jubilanten 

bortreist på selve dagen, så vi fikk god tid til å 

dekorere klinikken etter alle kunstens regler. 

Margareth Barth Jenssen har jobbet på Kroken 

tannklinikk siden midten av åttitallet og har i disse 

årene vært både høyt og lavt. Hun er en god potet 

som kan trå til over alt og fungerer som oppslagsverk 

når noen i distriktet lurer på noe. Vi har et sterkt ønske 

om å holde henne i «buret» i årene som kommer. 

Jubileet fikk vi markert med snitter og kake, besøk fra 

overtannlegens kontor, glassblåsing og presang fra 

Troms fylkeskommune.  

- It took me 60 years to look this good.  

 

 
Til venstre på bilde Astrid A. Eriksen, Margareth Barth Jenssen og 

Sara Adekoya.  

Hilsen oss på Kroken tannklinikk  

 
 

Generelt om melding av feil 
For å holde oversikt over henvendelser og kunne 

følge opp alle er det viktig at feil meldes på følgende 

måte: 

 

Alt akutt som krever øyeblikkelig aksjon  

– ring telefon 47 47 88 88 

Alle andre henvendelser sendes som epost til 

47478888@tromsfylke.no. 

 

Alle «dagligdagse» feil på datautstyr – skrivere som 

ikke virker, brukernavn/passord, osv., skal meldes IT-

senterets servicetelefon 77 78 83 00 – eller pr e-post 

til support@tromsfylke.no. 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsmessen 2017  
 
Hvert år arrangeres utdanningsmessene 

«tautdanning.no» i tolv byer over hele Norge. Det 

samlede besøkstall er nesten 100 000. Denne 

messen skal være i Tromsø 9. – 10. februar 2017. 

Der vil Den offentlige tannhelsetjenesten være på 

plass.  

 

Besøkende på messene er hovedsakelig elever fra 

videregående skole og ungdomsskole, på jakt etter 

veiledning og informasjon om de utallige 

utdanningstilbudene som finnes i Norge og utlandet. 

På messen vil de få snakke direkte med oss.  

 

I år vil vi ha fokus på tannhelsesekretær. Besøk på 

en utdanningsmesse er et viktig veiledningstiltak for 

ungdommer som står overfor valg av fremtidig 

utdanning og yrke. Kanskje vi vil møte våre 

framtidige arbeidskollegaer?  

 
Redaktøren 

Munnharpa har fått egen  
e-post!!  

Send tips om ALT av 
interesse for oss i Tannhelse.  

E-post adresse er: 

munnharpa@tromsfylke.no 

mailto:47478888@tromsfylke.no
mailto:support@tromsfylke.no
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En tannhelsesekretær på jobb  
 

Ved Sør-Tromsøya tannklinikk traff vi på 

tannhelsesekretær Karin Figenschou som har lang 

erfaring i yrket. Hun stor trives med trivelige 

arbeidskollegaer og en interessant jobb. Gjennom 

mange år har hun opparbeidet seg masse rutine og 

kunnskap som gjør at hun kan utføre sin jobb på en 

god måte.  

 

 
Tannhelsesekretær Karin Figenschou på jobb med støpning av     

gips avtrykk av tannstilling til en pasient.  

 

 

     Avstøpning av tannstilling til en pasient  

     – en av mange oppgaver som en  

     tannhelsesekretær gjør.  

Redaktøren 

Jippi vi har fått NY tannlege!  

- Storsteinnes tannklinikk på tur  
 

 
Bak fra venstre: Lena Yvonn Abrahamsen, Amalie Øverby Håkedal, 

Synnøve Johansen. Foran fra venstre: Karina Heika Einan, Lill-Mari 

Kristensen, Eva Markussen (fotograf for anledningen).  

 

For å feire at vi endelig har fått en nytilsatt tannlege i 

100 % stilling - satte vi av en dag for å gå på fjellet i 

lag. Både dagen før (og dagen etter) var det blå 

himmel og sol, men akkurat på vår dag ble det 

overskyet. Likevel møtte vi opp; 6 kvinner og en hund.  

 

Selv om de siste 500 høydemetrene foregikk i tett tåke 

og etter hvert regn, hadde vi en trivelig tur til Fugltind, 

1033 m.o.h. Det smakte ekstra godt med pølser på 

bål, da vi var kommet nedenfor skydekket igjen, og vi 

hadde en fin utsikt over Balsfjorden. Blåbæra ble også 

prøvesmakt.  

 

Vi var alle enige om at vi var heldige som fikk lov til å 

bruke en dag sammen på den måten.  

 

Hilsen Eva, Lena, Karina,  

Lill-Mari, Synnøve og Amalie            

 

 
 


