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Foto «Påske pakke» av Sissel Lyngsmark Båtnes, Tannhelse 

 

 

Tannhelse på Utdanningsmessen 2017 

 

Bilde: Utdanningsmesse 2017 Kine M. Sandnes, Troms 

fylkeskommune 

 

I år har tannhelse deltatt på Utdanningsmessen som 

gikk av stabelen torsdag 9. og fredag 10. februar 

2017 i Tromsø. På messen stilte rådgiver for 

tannhelse Sissel Lyngsmark Båtnes og 

tannhelsesekretær Renate Tangedal Nitter ved 

Målselv tannklinikk.  

Gjennom høsten har Sissel fulgt inntaket ved 

Ishavsbyen videregående skole (vgs) for utdanning 

tannhelsesekretær. I høst var det ingen ordinære 

søkere ved denne linjen, men hele 10 stykker som 

startet på desentralisert voksenopplæring. Gjennom 

samlinger og praksis vil de opparbeide seg større 

faglig bredde og autorisasjon som 

tannhelsesekretær.  

For å øke rekrutering til dette yrket startet vi arbeidet 

med utdanningsmessen for å vise mulige søkere 
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veien til oss i tannhelse. Vi har vær på Ishavsbyen 

videregående skole og holdt foredrag om yrket for 

Vg2 elevene som skulle ta valget for Vg3 og 

muligens tannhelsesekretær linjen.  

Vi har trykket opp nytt materiell og hatt fotoshoot 

med fotograf Kine Moxness Sandnes (Troms 

fylkeskommune). Vi var så heldig å få benytte våre 

egne tannhelsesekretærer til vår profilering. Både 

Benedikte Thomassen ved Kvaløysletta tannklinikk 

og Maysam Amani ved Sør-Tromsøya tannklinikk 

gjorde en super jobb og det ble en flott brosjyre og 

annet markedsførings materiell.  

 

Både Renate og Sissel fikk noen hektiske dager 

under utdanningsmessen. Det gikk i ett med mange 

som hadde spørsmål om hva det vil si å være 

tannhelsesekretær og hvordan en kan bli det. Det 

var litt artig for de første vi snakket med på 

torsdagen kom langveis fra Hadsel vgs på Melbu 

(Nordland) og de er en av få skoler som faktisk tilbyr 

tannhelsesekretær linjen i Nordland.  

De skolene som tilbyr Vg1 Helse- og sosialfag i 

Troms er Stangnes vgs, Rå vgs, Sjøvegan vgs, 

Nord-Troms vgs, Nordkjosbotn vgs, Bardufoss vgs 

og Ishavsbyen vgs. Denne linjen må du ta for å 

kunne søke på Vg2 helseservicefag som bare er på 

Ishavsbyen vgs, som igjen gir mulighet for å søke 

Vg3 tannhelsesekretær på samme skole. Gjennom 

undersøkelser har vi oppdaget at det kun er 30 

plasser på Vg2 helseservicefag, så veien for å kunne 

søke på Vg3 og bli tannhelsesekretær er veldig 

smal. Her har vi i Troms fylkeskommune en jobb og 

gjøre.  

Etter to dager hadde utdanningsmessen hatt besøk 

av hele 4072 personer. Med 48 utstillere i 

Tromsøhallen var det god stemning og høyt fokus på 

framtid og utdanning. 

 

Bilde: Elever fra Vg2 ved Hadsel vgs i Nordland Frida Øverli, Tiril 

Kvål, Johanne Skogtun, Renate Tangedal Nitter (Målselv 

tannklinikk) og Andrine Jakobsen 

Vi snakket med både ungdom, foreldre og rådgivere 

fra både ungdomskoler og videregående skoler. Det 

var også en del voksne som hadde spørsmål om 

muligheter for omskolering. Vi gav ut ca. 300 

brosjyrer i løpet av messen og håper at det vil 

komme flere søkere til yrket i løpet av de neste 

årene. Vi er allerede påmeldt til neste års 

utdanningsmesse og vil jobbe for økt fokus på 

autoriserte tannhelsesekretærer i tiden framover.  

 

Bilde: Fra venstre tannhelsesekretær Renate Tangedal Nitter ved 

Målselv tannklinikk og rådgiver for tannhelse Troms 

fylkeskommune Sissel Lyngsmark Båtnes 

- Redaktøren 

Bilde: 

Tannhelsesekretær 

Maysam Amani ved Sør-

Tromsøya tannklinikk tatt 

av Kine M. Sandnes 
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          50 år 
 
Mariann Sørensen   16. januar 

Lisbeth Zachariassen  17. juni 

Lisbeth Johannessen  24. august 

Siv Beate Strand Cousari 02. oktober 

Ingrid Baardsen   12. desember 

Lena Yvonn Abrahamsen 22. desember 

 

60 år 
 
Kjersti R. Stenhagen  09. januar 
Ulla Kristina Hallin  30. mars 
Sigrid Aas Eriksen  22. mai  
Nils Oscarson    04. juni 
Karin Jensen    29. juni 
Irene Fjellseth   26. oktober 
Sigrid Nogueira Sivertsen 29. desember 

 

70 år 
Mats Larsson   02. oktober 

 

 

Vår stemning på Målselv 

tannklinikk 

 

Bilde: Tannhelsesekretær Yvonne Andreassen «in action» i 

skuffene på sterilen på Målselv tannklinikk 

 

Ute er himmelen blå – solen skinner og det er 

puddersnø og flott skiføre. 

Vi er på vei mot vår – med vårrengjøring og 

vårrydding. 

-Målselv tannklinikk 

Årets Bedrift i Pepperkakebyen 

 

Nordøya tannklinikk tok adventskosen til nye høyder i 

2016. Vi møttes to kvelder i adventa hvor vi hørte på 

julemusikk, bakte og pynta en miniversjon av den fine 

klinikken vår. Etter flere runder med hodebry, litt 

frustrasjon, en del smågodt og mange latterkramper 

så sto den flotte Nordøya tannklinikk a’la pepperkake 

klar! 

Det var artig å se klinikken vår på Kystens hus og vi 

har fått mange koselige tilbakemeldinger. Vi ble også 

stolte vinnere av prisen for Årets bedrift som deltok i 

Tromsøpepperkakeby 2016!  

 

Hvem tar utfordringa til nest år?  

 

Vi her på Nordøya benytter anledninga til å ønske 

alle kollegaer rundt om i fylket ei riktig god påske 

 

-Nordøya tannklinikk 

 

 
 

Flott med litt oppussing!   

 

På Finnsnes tannklinikk har venterommet fått en 

«makeover». Med nye møbler og lokal innsats ble 

venterommet som nytt. Trivelig å vente på 

behandling her.  

-Finnsnes tannklinikk 

Vi applauderer og 

gratulerer med flott 

kreativitet og seier av Årets 

Bedrift i pepperkakebyen. 

 

- Redaktøren 
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Munnstelleperm med prosedyrer 

for pleie- og omsorgstjenesten 

 

Bilde: Her viser Wenche Nylund, Trine Simonsen og Hege Brattli 

en side av munnstellpermen 

 

Videreutviklet Løvetannperm er blitt til den nye 

Munnstellpermen. Den er nå ferdig og klar til bruk i 

pleie og omsorgstjenesten i Troms fylkeskommune.  

 

Stadig flere eldre har egne tenner og ønsker å 

beholde sine tenner livet ut. Ved økt kunnskap og 

daglig munnstell vil flere sykehjemsbeboere kunne  

beholde tennene sine. Dette vil på lang sikt være 

kostnadsbesparende og gi økt livskvalitet.  

 

Tannhelsetjenesten har etter et godt samarbeid med 

pleie- og omsorgstjenesten utviklet en Munnstell-

perm med prosedyrer til bruk i hjemmetjenesten og 

ved sykehjemmene i Troms fylkeskommune.  

 

Ønsket vårt er at: 

 

1. Permen skal brukes som et oppslagsverk for 

alle som har ansvar for brukere i pleie og 

omsorgstjenesten. 

2. Kan benyttes som et verktøy/hjelpemiddel i 

en travel hverdag. 

 

Permen inneholder samarbeidskontrakter med lover 

og forskrifter, skjemaer til bruk ved tilbakemeldinger, 

tilbud om gratis tannbehandlingsskjema, 

kvalitetssikring i hjemmesykepleien, prosedyrer for 

avvik og veiledningsperm med prosedyrer. 

 

Tannkontakt er noe nytt som er innført i Troms 

fylkeskommune. Ved hvert sykehjem skal det 

opprettes en tannkontakt på hver avdeling. Dette for 

å skape et godt bindeledd mellom sykehjem og 

tannklinikk, og ikke minst få et større fokus på 

tannhelse.  Han/hun skal ha ansvar for å gi 

informasjon om tann- og munnstell, se til at 

nødvendig utstyr og riktig munnstellkort er på plass, 

ta kontakt med tannklinikk og følge opp beboere som 

trenger tilsyn. Tannkontakten velges i samråd med 

faglederen og det er viktig at dette er noe han/hun 

ønsker selv, og ikke blir påtvunget. Det vil bli 

gjennomført undervisning til pleiepersonell av 

tannpleiere, dette for å øke kunnskapen om 

tannhelse. 

 

Vi ønsker lykke til med det viktige arbeidet med å 

bedre tannhelsen til de eldre i pleie- og 

omsorgstjenesten i Troms fylkeskommune. 

 

-Prosjekt leder Tove Bendiksen 

 

Snart 26-års jubilant – Vi hadde en artikkel i 

munnharpa i fjor som dessverre falt ut – men det er 

aldri for sent å gratulere med lang og tro tjeneste.  

 25-års jubilant i Tromsø 

tannhelsedistrikt (2016) 

 

Jubilanten Marilyn Anne Putney ble feiret i anledning 

hennes 25 år som ansatt i Troms fylkeskommune 

mandag 2. mai 2016. Under feiring i kantinen ved 

UNN Åsgård ble det overrakt presang med 

påfølgende tale. Nydelig snitter og kake ble også 

servert.     

Marilyn har i sine 25 år i Troms Fylkeskommune 

jobbet som tannpleier på flere steder. Hun har vært 

ansatt ved Hansnes tannklinikk, Kvaløysletta 

tannklinikk, Overtannlegens kontor, Åsgård 

tannklinikk og Sør-Tromsøya tannklinikk.  

 

Tromsø tannhelsedistrikt gratulerer! 

Bilde: Fra venstre 

fylkestannhelsesjefen 

Peter Marstrander, jubilant 

Marilyn Anne Putney og 

overtannlege Sarah 

Adekoya 
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Inn i pensjonistenes rekker 

 

Bilde: May-Britt Hansen mottok KS Hederstegn. 

 

May-Britt Hansen har avsluttet sin karriere som 

tannhelsesekretær på Finnsnes tannklinikk. 

15. desember 2016 markerte vi dette på klinikken 

med taler, gaver og mat. 

Overtannlege Susanne Elting deltok og overrakte 

henne KS Hederstegn sammen med mange gode 

ord om innsats og samarbeid. 

May-Britt har siden 1973 vært en engasjert og dyktig 

medarbeider i tannhelsetjenesten. Hun var en lang 

periode administrasjonskonsulent for daværende 

overtannlege Odd Birkeland, og noen av oppgavene 

tok hun med seg da Finnsnes og Indre Troms ble 

slått sammen til et distrikt i 2002. 

I tillegg ble hun tannklinikkens ansikt utad da hun i 

hovedsak hadde sitt virke i resepsjonen.  

I ny klinikk var hun en viktig bidragsyter til etablering 

av nye systemer og god orden med sin store 

arbeidskapasitet. Som kollega har hun engasjert seg 

i arbeidsmiljøet og som tillitsvalgt. 

Vi takker May-Britt for hennes store arbeidsinnsats i 

alle år for ivaretakelse av pasienter og kollegaer,og 

vi ønsker henne gode år som pensjonist. 

-Klinikksjef Sigrid Aas Eriksen 

 

Forebyggende tannhelsearbeid for 

barn og ungdom i Kåfjord 

kommune 

I Kåfjord har tannpleier Iris Yttergård satt i gang et 

helseforebyggende prosjekt for barn og unge som 

benytter seg av det kommunale tilbudet, fritidsklubb.  

Det startet med en gjennomgang på rutiner med 

foreldrene til kariesaktive barn og ungdom. Noen av 

de kariesaktive barna hadde karies som følge av 

manglende tannpuss, manglende gode 

tannhelsevaner ol. Men flere av foreldrene fortalte at 

barna deres får penger med seg til klubb pga. 

«klubbkulturen», at de ikke vil at barnet skal skille seg 

ut fra andre barn.  

Hjemme har de rutiner med lørdagsgodt, men med 

klubb to ganger i uka, så blir det en del godterier. 

Mange av disse barna spiser ikke opp godteriene 

samme dag, men sparer det til dagene etter, noe som 

medfører godterier opp til hver dag.  

Uavhengig av hverandre, og uavhengig av om barnet 

har karies, så har flere foreldre «klaget» på 

sukkertilbudet på fritidsklubbene. Med tanke på dette 

tok tannpleier kontakt med helsesøster i kommunen.  

Tannpleier og helsesøstertjenesten i Kåfjord har et 

godt, løpende samarbeid. Vi arrangerte det første 

samarbeidsmøtet om dette i september 2014. I januar 

2015 holdt tannpleier og helsesøster et 

samarbeidsmøte med kulturkonsulent i Kåfjord 

kommune. På dette møtet fikk vi et godt innblikk i 

hvordan klubbstrukturen er bygd opp, og vi fikk en 

avtale på at kommunen skulle se hva som var mulig å 

endre på.  

Dette ble videre en sak som engasjerte ungdomsrådet 

i kommunen. Når de var satt på saken skjedde det en 

del endringer. Vi innførte dermed årlig besøk på 

klubbene fra oktober 2016. 

I oktober 2016 ble tannpleier og helsesøster innkalt 

på et kommunalt foreldremøte angående 

fritidsklubbene. Det er populært med gratis frukt, og 

gratis smoothie på klubbene. Dette har kommunen 

innvilget penger til, men sier at det nå ikke er mer 

penger igjen til å dele dette ut gratis.  

Når tannpleier og helsesøster kommer på sitt årlige 

besøk på klubbene i oktober og november 2016 har 

det blitt hengt opp plakater med at prisene på 

søtsaker har økt pga. at foreldre synes det blir for mye 

godterier. Det er også lagt inn en lav pris på frukt og 

smoothie. Det er positivt at kommunen ønsker et 

samarbeid om helsefremmende arbeid.  

Det finnes tre fritidsklubber i kommunen. I Olderdalen 

har manglende klubblokale vært årsak til at det ikke 

har vært fritidsklubb på lang tid. Det har nå blitt 

opprettet et kommunalt tilbud her med idrettsklubb på 

lørdager. I Manndalen og Birtavarre er det fritidsklubb, 

men det jobbes for at det skal innføres aktivitetsklubb 

(baking, matlaging, sløyd, bordtennis, biljard mm.). 

Et samarbeid på tvers av instansene i kommunen har 

gitt positiv mersmak. Kanskje vil videre samarbeid 

føre til lavere kariesaktivitet, og bedre helse blant barn 

og unge?  
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Bilde: Fra undervisning på IK- barne og ungdomsskole mars 2017 

Tannpleier i Kåfjord kommune jobber også mye ut mot 

skolene og barnehagene. Tannhelsetjenesten i 

Kåfjord mener det er viktig å møte barn og unge på 

«deres hjemmebane» for å oppnå best mulig 

tannhelse. Når barn, ungdom og foreldre kommer til 

tannklinikken viser det seg at de er mer mottakelige 

for den individuelle veiledningen, når de har hørt de 

generelle anbefalingene fra før.     

Med dette ønsker vi på Olderdalen tannklinikk at det 

skal legges god vekt på utadrettet arbeid.  

Takk for oss! 

-Olderdalen tannklinikk 

 

Lotterikupp…. 

 
Da administrasjonen hos tannhelse hadde sitt 

sosiale innslag sist, inviterte vi styret i Troms 

tannpleierforening, som tilfeldig vis hadde møte her, 

til å delta i lotteri i lag med oss. Det var selvfølgelig 

meningen av noen av oss skulle vinne – men Silje K. 

Hansen gikk av med seieren. Vi gratulerer…   

Distriktskurs Tromsø 

tannhelsedistrikt våren 2017 

 

Så var turen kommet til oss her på Nordøya 

tannklinikk for å arrangere distrikts kurs for vårt 

distrikt.  

Datoen ble satt til 10.03.17 Vi fant møtelokale i vårt 

nabolag på Breivang videregående skole, noe som 

viste seg å være et svært godt valg. Nytt, fint 

auditorium med gode stoler og maten var rett og slett 

nydelig.   

Temaene for dagen var: «HMS på tannlegekontoret» 

med HMS-sjef Kristin Ytreberg, bedriftslege Petri 

Eskonsipo og teoretisk førstehjelp med Odd-Bjørn 

Sørnes fra Tromsø Røde Kors. 

HMS-kurset med Kristin og Petri var tankevekkende 

og interessant med mange gode tips til hvordan man 

finner fram på en enkel måte i 

produktdatabladjungelen, samt gjennomgang over 

hvordan man tolker disse. Mye nyttig for å trygge vår 

hverdag ute på tannklinikkene. 

Lunsjen må vi nevne nok en gang, en skikkelig 

«høydare» fra de kjedelige knekkebrødene som 

preger hverdagene på klinikken. Det var noe for 

enhver smak. Klippfisksuppe, vegetarlasagne, grillet 

kylling, deilige salater og grønnsaker. Vi kan jo ikke 

akkurat framsnakke oss selv for å ha frembrakt denne 

deilige maten, det må nok kokkene ved Breivang få all 

honnør for, men vi klapper oss selv på ryggen for å ha 

gjort et riktig godt valg av kurslokaler. 

Del to av kurset var riktig så spennende og svært 

nyttig, med teoretisk førstehjelp med Odd-Bjørn 

Sørnes fra Tromsø Røde kors. Til tross for mette 

mager, så ble det ingen utfordring å holde på 

interessen. En dyktig og svært erfaren kursholder som 

gjorde teorien svært levende. Nå gjenstår det bare for 

klinikkene å få på plass praksisen. Få det gjort mens 

kurset fremdeles er ferskvare i hjernen. 

-Nordøya Tannklinikk 

Bilde: HMS-sjef i Troms 

fylkeskommune Kristin 

Ytreberg 

 

Bilde: Silje Kristin Hansen 

(vinner), Liv Anita 

Johansen, Anette Kristin 

Johannessen og Tove 

Bendiksen, styret i Troms 

tannpleier forening  
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Ord fra Fylkestannhelsesjefen  

– vi blir bedre! 

 

Figur: Graf over utvikling av netto driftsutgifter pr innbygger i Troms, 

2014-2016. 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms er den nest 

dyreste i landet. Bare Finnmark er dyrere. I 2016 

brukte vi 788 kr pr innbygger til offentlige 

tannhelsetjenester, en nedgang på 20 kr fra året før. 

Dette er det samme som snittet for Nord-Norge, men 

det er et langt stykke ned til landsgjennomsnittet på 

461 kr pr innbygger. Ned på landsgjennomsnittet 

kommer vi nok aldri, for det er dyrere å drive tjenester 

i et tynt befolket område.  

 

Fylkeskommunen brukte omtrent 20 mill kr på å drive 

TkNN, noe som tilsvarer ca 125 kr pr innbygger. 

Likevel kan vi ikke trekke 125 kr fra beløpet på kr 788, 

for TkNN bruker mye av tiden sin til å behandle 

prioriterte grupper som gruppe a (pedodonti), gruppe 

c og rus. Hvis TkNN ikke var der, måtte disse 

pasientene ha blitt behandlet i den ordinære 

tannhelsetjenesten. Men det at vi bruker 125 kr pr 

innbygger på TkNN betyr antagelig at vi driver 

tannhelsetjeneste av høy kvalitet. 

 

Det at vi ble 20 kr billigere pr innbygger er en 

gladnyhet med en viss bismak. Det innebærer nemlig 

at vi hadde 4,3 mill kr overskudd i forhold til budsjettet. 

Først og fremst vil jeg takke alle ansatte som har 

bidratt til dette gode resultatet. Samtidig er dette 

penger som vi kunne ha brukt til å styrke 

infrastrukturen i tannhelsetjenesten – fagutstyr, it-

utstyr, telefoner osv.  

 

Det er forholdsvis vanskelig å beregne hva 

sluttresultatet blir pga inntekter av trygderefusjoner og 

pasientinntekter. Derfor risikerer vi avvik av denne 

størrelsesorden. Men det at vi kan drifte 

tannhelsetjenesten i 2016 med et overskudd i forhold 

til budsjett på 4,3 mill kr innebærer at nedtrekket på 

det vedtatte budsjettet i Fylkestinget i 2017 på 3,2 mill 

kr forhåpentligvis ikke kommer til å bli så smertefullt 

for oss. 

 

Påsken står for døren, og jeg ønsker der alle 

velfortjente fridager og riktig god påske! 

 

-Hilsen Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander  

 

Spreke tannpleiere fra Tromsø 7  

- Tromsøundersøkelsen 

I disse dager har tannpleier Anita Edvardsen og Silje 

Navjord Moltubakk sine siste dager her på 

fylkesbygget. De er i avslutningsfasen for sin analyse 

av innhentet dokumentasjon fra Tann 7, 

Tromsøundersøkelsen. De har vært gode og 

sportslige kollegaer for oss her i tannhelseetaten. De 

har vært «innesperret» i mørket for å studere 

røntgenbilder. Det har da vært behov for små 

luftepauser, og de har da blitt flittige brukere av 

Fylkesbyggets trapperom. Hver dag tar de opp til flere 

turer opp og ned trappa for å få seg en aktiv luftetur.  

 

De har nå begynt å registrerte seg i boken i 10. etasje 

– «Ti etasje konkurransen» i håp om å vinne gavekort 

som trekkes hver måned. Vi ønsker lykke til!  

Anita skal for øvrig starte som tannpleier ved 

Skånland tannklinikk 1. april og hun fikk tilsendt dette 

flotte bilde fra overtannlege Øystein Bærø som han 

tok utenfor klinikkvinduet på Skånland. God elg  

 

Fotograf: Øystein Bærø, Skånland tannklinikk 7. mars 2017 

 

- Redaktøren 

Spreke tannpleiere 
i «Ti etasje 
konkurranse» 
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Markering av verdens vanndag  

22. mars 2017  

 

Bilde: Tannpleierne ved Sonjatun tannklinikk; Liv S. Birkelund, Liv 

Anita Johansen og Silje Kristin Hansen 

 

22.mars markerte vi verdens vanndag på Nord-Troms 

videregående skole avd. Nordreisa. I kantina satte vi 

opp en stand med infotavle med informasjon om vann 

generelt, og om vann i forhold til tannhelse. I tillegg 

satte vi opp plakater om vann rundt om på skolen.  

Vi hadde også satt fram tomme flasker til IsTe, brus 

og smaksatt vann fylt med sukkerbiter for å visualisere 

sukkerinnholdet i flaskene. Det var mange store øyne 

da de fikk se hvor mange sukkerbiter som faktisk 

finnes i disse drikkene. For å trekke elever til standen 

laget vi en enkel quiz om vann som de fikk fylle ut. Alle 

svarene til spørsmålene kunne elevene finne på 

infotavlen.  

Vannflasker fra Norsk Tannvern ble trekt som premier 

blant de som deltok. 

  

Hilsen fra tannpleierne ved Sonjatun tannklinikk  

 

-Liv S. Birkelund, Liv Anita Johansen og Silje  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto «Påske på hytta i Oksfjord i Nord Troms» av Sissel Lyngsmark Båtnes, Tannhelse 

Munnharpa har fått egen e-post!!  
Send tips om ALT av interesse for oss i 

Tannhelse.  
E-post adresse er: 

munnharpa@tromsfylke.no 


