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Bilde: Øystein Bærø, Utsikt fra Rubbestad, Senja. Utsikt sørvestover Solbergfjorden mot Dyrøy og Sør-Senja. 

 

 

 

Arbeid med strategiplan  
 
Kan nesten ikke tro at det allerede er gått ett år siden 
jeg startet arbeidet med strategiplanen. Ett år går 
fort. Her kommer en kort oppsummering av året som 
har gått og hva jeg har gjort. 
Så langt har det vært både givende og lærerikt. 
Jobben den første tiden har mye bestått i å knytte 
kontakter med samarbeids partnere, og å sette seg 
inn i arbeidsoppgavene mine. Strategiplanen har jeg 
jobbet godt med, men fra Juli måned har den ligget 
på vent i påvente av de nye retningslinjene til 
Tannbarn som har vært veldig forsinket. Disse er nå 
under høring og vi håper de er klare i Februar 
måned.  
 
 

 
 
 
 
 
Etter ferien tok jeg fatt på jobben med den nye 
munnstellpermen vår for gruppe C. Den er nå under 
«høring» hos overtannlegene og vil på nyåret bli 
sendt ut til tannpleiere og klinikksjefer på 
tannklinikkene. Implementering av denne vil også 
komme. Tusen takk for hjelp og ærlige 
tilbakemeldinger til dere som har bistått meg i 
arbeidet med munnstellpermen.  
Ellers har jeg innenfor denne gruppen hatt kontakt 
med fagskolen, tannpleierutdanninga og vil ta 
kontakt med sykepleierutdanninga for et samarbeid 
og informasjon angående utfordringene vi står 
ovenfor når det gjelder eldre og langtidssyke med 
egne tenner. 
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Det er viktig å jobbe inn mot utdanningene for å 
synliggjøre problematikken angående eldre og 
tannhelse, og å skape et godt samarbeid oss 
imellom. I den anledning vil jeg takke Heidi Leirvik og 
Elisabeth Holmsæter på Målselv tannklinikk for 
bistand og godt utført jobb under Helse og 
omsorgskonferansen i Tromsø den 2-3 November. 
 
En annen gruppe jeg har jobbet med er flyktninger 
og asylsøkere. Her har jeg laget noen verktøy i form 
av samarbeidskontrakter, informasjonsark og 
undervisning materiell som jeg håper kan være til 
hjelp i arbeidet med denne gruppen. Så langt er 
dette arbeidet til vurdering og redigering.  
 
Med dette ønsker jeg dere alle en God jul og et Godt 
nyttår. 

 
Julehilsen fra Tove Bendiksen 
 
 
 

Driftsleder Øien 70 år 
 

 
 
 
21. september 2016 var det stor stemning ved 
TANN-bygget da vi feiret driftsleder Hugo Øiens 70-
årsdag, som var 9.juli!  
Det var rundt 60 personer til stede og taler ble holdt 
både av Hugos sjef ved Bygg og Eiendom, ledelsen 
ved IKO, TkNN, UTK og renhold. Han fikk flott 
jubileumsgave fra fylkeskommunen, og fine gaver fra 
kollegaer ved B&E og de respektive etasjer i TANN-
bygget.  
 
Hugo er både spenstig og kjekk og han ble ønsket 
mange friske år framover med oppfordring om å stå 
leeeenge i jobben!  
 
Selv en garvet driftsleder ble rørt over rosende ord, 
og lysten til å fortsette i jobben ble ikke mindre! 
 
 

- Elin Wilhelmsen, TkNN, og Guri Røv, UTK 
 
 

 

 

Informasjonskort fra TOO-teamet 
 

 
 
TOO-teamet har laget nytt informasjonspostkort. Vi 
ønsket å lage et informasjonsskriv med en kort 
beskrivelse av tilbudet til befolkningen og med et 
tydelig design som stikker seg ut.  
 
Bildet av den redde damen har de dyktige 
psykologene i teamet satt sammen.  
Vi har også et postkort med et tannforma jordbær på 
som vi har fått fra en tannhelsesekretær fra vårt 
TOO-eksternteam i Bodø.  
 
Vi har fått laget plakater i forskjellige størrelser.  
Både postkort og plakat kan bestilles til klinikkene i 
Troms. TOO-team finnes også i Storslett, Målselv og 
Finnsnes.  
 

-Emma Pettersen, Tannhelsesekretær 
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Distriktsmøte Midt-Troms 

Tannhelsedistrikt  
 

 
 
Onsdag 5. oktober ble det avholdt distrikts kurs i 
Midt- Troms tannhelsedistrikt. 
 
Det ble et godt og inspirerende kurs med flg. temaer: 
 

- Foredrag om flyktninger og asylsøkere ved 
informasjonskonsulent Anne Nordtømme fra 
Heimly mottak. 

- Foredrag om «Hvordan motivere til endring 
hos andre» ved psykologspesialist Arne 
Magnus Elvegård. 

 
Kurset ble avsluttet med «en kort felles trim» - for å 
få blodomløpet i gang igjen. 
I tillegg til et godt og relevant faglig innhold, ble 
kurset en kjærkommen anledning til å få treffe og 
prate med gode kollegaer. 
 

-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms 
 
 
 

Julehilsen fra Sjøvegan Tannklinikk 

 

 
 
 
Adventskalenderen på Sjøvegan tannklinikk er vår 
forrett til julaften og romjulen. Vi vil med dette ønske 
alle våre trivelige, flinke, ærekjære, positive, 
morsomme og litt gale kollegaer en: 
 
Riktig god jul og ett godt nytt år! 
 
-Julehilsen fra Joakim, Nina M., Trine, Randi, May 

Sissel, og Nina B 
 

 

Omlegging av datanett og fiber til 

tannklinikkene 
 

 
 
Bredbandsfylket Troms – BBFT -  har i løpet av 
høsten vært innom de aller fleste av våre 
tannklinikker. Gammel elektronikk har blitt byttet med 
ny, og på den måten har datanettet fått oppgradert 
hastighet, bedre sikkerhet og forhåpentligvis mer 
stabil drift. Arbeidet er gjort i samarbeid med IT-
senteret i fylkeskommunen. 
 
BBFT har i stor grad egen elektronikk og egen optisk 
fiber ut til klinikkene. For Sør-Troms finnes imidlertid 
noen få unntak: Til Skånland, Kvæfjord og 
Kanebogen tannklinikk benyttes samband fra 
Hålogaland Bredbånd, mens Harstad tannklinikk går 
på leid fiber fra Telenor. 
 
For å unngå driftsstopp i datanett og driftsforstyrrelse 
på dagtid la BBFT opp til at arbeid med oppgradering 
noen steder skulle utføres etter normal arbeidstid. 
Noen av dere har likevel erfart at det oppsto 
problemer. Noen betalingsterminaler var på forhånd 
ikke lagt om og har derfor i perioder stått uten å 
virke, printere har «dødd» uten synlig årsak slik at 
det ikke var mulig å oppnå kontakt med dem, og 
videokonferanse har vært umulig å bruke akkurat når 
du trengte den mest!  
 
I ettertid kan vi vel konkludere med at sett ut fra 
jobbens størrelse har det ikke vært spesielt mange 
feil, men alle feil er plagsomme nok mens de er der! 
Driftsleder Jan-Tore Ovesen i Bredbandsfylket 
Troms har bedt oss overbringe takk til alle dere som 
viste tålmodighet når feil oppsto, og ikke minst til alle 
dere som lånte ut nøkkel eller stilte opp på kveldstid 
for å låse han inn i klinikken. Uten stor velvilje fra 
dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre 
oppgraderingen så bra. 
 
Resultatet har forhåpentligvis blitt et mer robust 
datanett med bedre trafikkflyt og med noen færre 
flaskehalser. Jeg er imidlertid redd dere fortsatt fra 
tid til annen vil oppleve ventetid og kø i OPUS …... 
for det er en annen historie med andre flaskehalser. 
 

-Håkon Edvardsen, IKT-Rådgiver 
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-Absurdgalleriet 
 
 
 
 

 
 

Tromsøundersøkelsen 

 
Tromsøundersøkelsen er nå gjennomført for 
syvende gang, og den første som 
Tannhelsetjenesten har vært delaktig i når det 
gjelder den voksne befolkningen.  
Nå begynner arbeidet med å analysere alle de data 
som er samlet inn. 
 
De seks tannpleiere som har vært ansvarlig for 
datainnsamlingen har gjort et kjempefint arbeid og vi 
er svært fornøyd med resultatet, sier forskningsleder 
Nils Oscarson. Tannpleiere som har jobbet på 
stasjonen er Hilde Nyborg, Silje Moltubakk, Kristin 
Skoglund, Anita Edvardsen, Kine Mathisen og Hilde 
Rita Paulsen.  
 
Totalt har omtrent 21 500 blitt undersøkt på 
tromsøundersøkelsen, oppsummert gir dette ett totalt 
oppmøte på 65 prosent, noe som er et meget godt 
resultat for denne typen undersøkelse. Av disse har 
et tilfeldig utvalg på 3 880 individer passert 
tannhelsestasjonen og fått sin munnhelse undersøkt.  
 
Tre av tannpleierne, Anita, Silje og Kristin, vil 
fortsette videre i prosjektet. De har vært i 
forskningsprosjektet i nærmere 2 år og kan fortelle 
om en hektisk men interessant hverdag på 
tannstasjonen. De kliniske undersøkelsene ble 
avrundet i oktober og tannpleierne har etter dette 
byttet arbeidsplass til en langt mer sittestillende 
posisjon.  
 
 
 

 
De holder nå til på Fylkestannhelsesjefens kontor 
hvor de bearbeider data. Ved hjelp av OPG og 
bitewing diagnostiserer de hovedsakelig periodontitt, 
dette gjøres på pc og hele jobben gjøres i mørket.  
Alle tre synes det er spennende å få ta del i 
forskningsprosjektet samt få muligheten til å 
bearbeide data som de selv har vært med på å 
samle inn. Damene ønsker til sist å tilføye at de 
trives godt i sin nye tilværelse, og det er vi jo veldig 
glade for.  
 

Bilde: Tannpleier Silje Moltubakk  
 
Forskergruppen ser frem til når de kan undersøke og 
analysere eventuelle koblinger mellom munn- og 
allmenn helse (hjerte- og karsykedomer) og 
genetiske spørsmål som eventuelt kan bidra til å 
forklare tannerosjoner, karies og periodontitt.  
Alle de omtrent 4 000 saliva prøver som har blitt 
samlet inn, vil nå bli sendt over til Pittsburgh for 
videre genetiske analyser. 
 

-Redaktøren 
 
 

Rigmor 60 år 

 

 
 
Vi gratulerer Rigmor som fylte 60 år 13 oktober.  
Begivenheten ble feiret ved Lyngseidet tannklinikk 
med kake, presanger og gode kolleger.  
 
Rigmor er en blid og hyggelig dame som vi alle er 
veldig glade i.  
 

- Catharina Bendiksen, Tannlege 
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Periodonti kurs for tannpleier fra 

Budapestklinikken 
 
I løpet av høsten har periodonti avdelingen ved 
TkNN arrangert kurs for tannpleiere fra 
Budapestklinikken.  
 
Avdeling for periodonti har mottatt en stor mengde 
henvisninger det siste året. En stor del av disse 
henvisningene har kommet fra Budapestklinikken. 
  
Hensikten med kurset har vært at tannpleierne ved 
Budapestklinikken skal kunne utføre mer systematisk 
behandling av periodontitt på egen klinikk. Det vil gi 
en bedre service til pasientene og jobben til 
tannpleierne vil bli mer interessant. Vi på TKNN vil 
gis bedre muligheter for å behandle de virkelig 
vanskelige tilfellene. 
 
Kursopplegget har omfattet 4 samlinger med en uke 
mellom hver samling. Den første dagen ble det 
diskutert periodontal diagnostikk, terapiplanering 
samt gjennomgang av instrumenter, inklusive 
instrumentsliping. Andre og tredje samlingen hadde 
tannpleierne egen pasientbehandling (undersøkelse 
og depurasjon) under veiledning av tannpleier fra 
perioavdelingen. Tannpleierne fra Budapestklinikken 
behandlet pasienter som de selv hadde henvist. Den 
fjerde samlingen ble brukt til gjennomgang av mer 
omfattende behandlinger utført på TKNN etterfulgt 
av en spørrestund. 
 

 
Bilde: Therese Samuelsen, Raymond Wahlgren, Nils Henrik 
Melin, Gøril Figenschau, Julie Isaksen Og Ragnar Håkstad. 

 
Kursdeltagere og ansvarlige på TkNN for kurset 
syntes opplegget var givende men det er fortsatt for 
tidlig å si noe om resultatet fra kurset.  
 
Man estimerer at periodontitt står for ca. 30-35% av 
alle tanntap (SBU 2004). Flere og flere pasienter får 
erstattet tenner med implantatprotetikk. Forskning 
viser et økende problem med periimplantitt. Det 
finnes per i dag ingen god behandling for 
periimplantitt. Dette gjør det viktig å ha gode rutiner 
for å beholde originaldelene, dvs. tennene.  
 
Et kursopplegg som dette kan bidra til å senke 
terskelen for å få gjort mer systematisk behandling 
av periodontitt i allmennpraksis.  
 
 
 

Det er tross alt ca. 10 % av befolkningen som i løpet 
av livet mister en eller flere tenner på grunn av 
periodontitt. 
 
Vi på TkNN synes dette opplegget kan brukes også 
for tannleger og tannpleier i den offentlige 
tannhelsetjenesten 
 

-Nils Henrik Melin, Spesialist i periodonti 
 

 

 
 

 

Kurs i Arbeidsglede 
 
Den 28.10.2016 hadde Tromsø tannhelsedistrikt, 
Universitetstannklinikken, TKNN og IKO felles kurs 
om Arbeidsglede.  
 
Kroken tannklinikk var ansvarlig for planlegging av 
dagen og Mona Evjen var kursholder. Det var en flott 
dag med kollegialt samvær på tvers av 
klinikken/arbeidsplass for alle som jobber på TANN 
bygget og Tromsø tannhelsedistrikt. 
 
 

 
Bilde: Mona Evjen 

 
-Sarah Adekoya, overtannlege 

 

Fagdag for resepsjonister 

 
Overtannlegen avholdt fagdag for resepsjonister i 
Tromsø tannhelsedistrikt den 21.10.2016.  
Målet med dagen var et samlingspunkt for 
resepsjonister for faglig påfyll, kvalitetssikring, 
erfaringsutveksling og nettverk bygging.  
 
Meste parten av dagen gikk til gjennomgang, 
opplæring og oppfriskning av rutine for 
klinikkregnskapsføring.  
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Vigdis Grønås gjorde en strålende jobb som 
kursholder. 
 
Celeste McDade Schive fra servicefag, Breivang 
videregående skole tok tema Service ytelse, 
viktigheten og det praktiske rundt å ha brukere 
(pasienter) i sentrum. 
 
Adm. konsulent Elin og Overtannlegen koordinerte 
gjennomgang av diverse rundt daglig drift, økonomi, 
inkasso mm, med bidrag fra alle. 
Dagen var lærerik, interessant og meget nyttig for 
alle deltakere. «Dette var den beste kursdag jeg har 
vært med på» var tilbakemelding fra noen deltakere. 
Stor takk til alle som bidro, og spesielt til Vigdis 
Grønås for hennes bidrag til dagen og kollegial støtte 
med regnskap. 
 

-Sarah Adekoya, Overtannlege Tromsø 

 

 
 

 

Distriktsmøte i Nord-Troms 

tannhelsedistrikt 4.-5. okt 
 
I år var distriktet samlet til fagdager på IMA tursenter i 
Steindalen, Storfjord. 
 
Dette er et nytt tursenter i regionen og perfekt 
utgangspunkt til utforsking av Lyngsalpene eller for 
kurs og sosiale arrangement. 
Fagprogrammet besto av gjennomgang av den 
kommende nasjonale veilederen « tannhelsetjenester 
for barn». 
 

 
 
Lars Inge Byrkjeflot hadde en flott gjennomgang av 
det som vil komme og hva vi kan forvente oss av 
endringer i forhold til dagens praksis. 
 
Vi hadde også kurs om aggresjon og vold med Ole 
Greger Lillevik fra Universitetet i Tromsø avdeling 
Narvik. 
 
Det var et veldig lærerikt kurs som ga oss kunnskaper 
om aggresjon og vold som fenomen og hvordan dette 
kan forstås og forebygges.  

 

 
 
Det ble også tid til utflukt opp Steindalen men bålkos, 
kaffe og pølsegrilling.  
Noen tok også turen helt opp til isbreen. 
 
Flotte dager med trivelige kolleger i naturskjønne 
Storfjord. 
 

-Øystein Fredriksen, Overtannlege Nord-Troms 

 

 

Kroken tannklinikk rundet 40 år 

 

 
 
Høsten 2016 var det 40 år siden Kroken tannklinikk 
åpnet dørene for første gang. Fredag 2.12.16 ble det 
markert med fest på klinikken med eminente gjester 
fra hele DOT Tromsø, tannteknikere og 
Fylkestannhelsesjefens kontor. Vi var også så heldig 
å få besøk fra deler av originalbesetningen; Tove 
Grunnvåg (Tp) og Ivar Parmann (Tnl).  
 

 
Bilde: Bemanning på klinikken 2016, Edwin behandlet pasienter 
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Kleskoden var «klær fra de siste 40 årene». Dagens 
personal hadde i forkant av jubileet sørget for en lett 
oppgradering av tannklinikken så den strålte med ny 
sterilinnredning og oppdatert fargevalg i korridorene 
og på dørene. Gjestene fikk servert velkomstdrikk, 
tapas fra Fylkeshusets kantine og store mengder 
kake – slik praksisen er på alle tannklinikker i Troms 
fylkeskommune.  
 

 
Bilde: Peter holdt ut lengst og vant festen 

 
Ivar Parmann fortalte noen historier fra klinikkens 
første år og i løpet av feiringen ble det laget noen 
flere historier. Peter Marstrander leverte også noen 
velvalgte ord og overrakte et flott bilde til klinikken 
som ble mottatt av Torill Dahle (Tp), som har lengst 
fartstid på klinikken. 
 

-Sarah Adekoya, Overtannlege Tromsø  
 

Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
Alle som ønsker det, kan følge med på hva som 
behandles i Fylkestinget via «Politisk møtekalender».  
I Ansattportalen for Troms fylkeskommune står det 
under overskriften «Arkiv» et punkt som heter 
«Møtekalender». Hvis dere klikker på 
Møtekalenderen, får dere opp saker som behandles i 
mange forskjellige utvalg i fylkeskommunen. Det 
aller viktigste er naturligvis Fylkestinget (som 
tilsvarer Stortinget på fylkesnivå). Den viktigste 
saken for tannhelsetjenesten på årets siste møte er 
sak: 
0090/2016: Budsjett 2017/økonomiplan2017-2020. 
Hvis dere trykker på «vedlegg» vil dere kunne finne 
hoveddokumentet.  
I forslaget til budsjett/økonomiplan 2017 som skal 
behandles i Fylkestinget, er det foreslått følgende 
nedtrekk i rammen (på side 6 i vedlegget som del av 
en større tabell) i økonomiplanperioden for 
tannhelsetjenesten: 
 

 
 

I virkeligheten er situasjonen for tannhelsesektoren 
verre enn nedtrekket på 3,2 mill innebærer.  
 
Tannhelsetjenesten fikk i 2016 et ekstraordinært lån 
for å dekke opp til innkjøp av utstyr på 2,5 mill kr. 
Dette lånet skal nedbetales over 5 år, og betyr derfor 
en merutgift for tannhelsetjenesten på minimum 0,5 
mill kr hvert år fra 2017. Dette innebærer at 
tannhelsetjenesten har ytterligere 3 mill kr mindre å 
rutte med enn i 2016, til sammen 6,2 mill kr. 
 
Behovet for utskifting av utstyr er ikke et 
engangstilfelle, men er noe som gjentar seg hvert 
eneste år. Engangsbevilgninger i form av lån er 
derfor helt bortkastet. Tannhelsetjenesten har i dag 
f.eks. telefonsentraler som det ikke lenger er mulig å 
få kjøpt reservedeler til (Harstad, Finnsnes m fl), og 
en stor andel PC-er som er opptil 9 år gamle. 
 
I budsjett 2017/økonomiplan er det følgende 
formulering: «Det vil i samarbeid med 
organisasjonene for profesjonsgruppene i 
tannhelsetjenesten ta sikte på en fortsatt 
produktivitetsutvikling, samtidig som det tas sikte på 
at fylkeskommunens utgifter til belønningsordning 
(bonus) for økt produktivitet skal reduseres». Det vil 
ikke være mulig å komme videre uten endringer i 
bonusavtalen, så dette medfører at vi i samarbeid 
med organisasjonene må finne løsninger som 
reduserer bonusutbetalingene. Vi håper at alle 
likevel arbeider videre med full motivasjon slik at vi 
slipper budsjettunderskudd i 2017, og slipper å 
gjennomføre enda flere kostnadsreduserende tiltak.  
 
Når det gjelder de siste 3 mill kr, vil (manglende) 
innkjøp av utstyr være det rommet vi har for å dekke 
inn beløpet. Dette vil neppe være bærekraftig over 
tid. 
 
Det virker kanskje provoserende å avslutte med 
«God jul», men jeg drister meg likevel til det, og tror 
at vi fortsatt har mye å glede oss over på våre 
respektive arbeidsplasser. God jul! 
 

-Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef 
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