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Tannpleierdager i Nord-Troms 
tannhelsedistrikt 

Tradisjon tro hadde tannpleierne i Nord-Troms sitt 
årlige tannpleiermøte igjen i mai i år. Etter jobb 
mandag 8.mai møttes vi på familiehytta til Liv Anita i 
Olderdalen. På hytta ble det disket opp med wok og 
deilig tilbehør, til dessert ble det servert vidunderlig 
oreokake. Etter super stemning og mye latter ble det 
litt ladetid før frokost og tannpleiermøte på tirsdag.  
 
På tannpleiermøtene har vi årlig gjennomgang av 
utadrettet arbeid i distriktet. Rutiner for ulike 
instanser ble gjennomgått. Tannpleierne har også i 
fellesskap sett på munnstellpermen for eldre og 
langtidssyke og hvordan den skal implementeres ut 
på avdelingene ved de ulike helsesentrene i 
distriktet. Vi har også diskutert bruk av 
samarbeidskontrakter og hva som er tannpleiers 
oppgaver i forhold til dette.  
På Sonjatun jobber det tre tannpleiere, her har de 
fordelt instansene mellom seg. De har jobbet mye 
med pilotprosjektet TBB (til barnets beste). 
Prosjektet er i regi av Nordreisa kommune, og de har 
sett at Tannhelsetjenesten kan bidra med kunnskap 
angående de minste og mest sårbare i samfunnet. 
De har også brukt mye tid på det viktige arbeidet 
med TOO (tilrettelagt tannhelsetilbud for personer 
som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har 
odontofobi) som tannhelsepersonell ellers i distriktet 
får gode tilbakemeldinger på. Et tett samarbeid med 
Familiesenteret og helsesøstrene er også på plass. 
 
I Storfjord og i Lyngen har tannpleier hatt mye fokus 
på dette med energidrikker hos barn og unge. 
Tannpleier har jobbet mye ut mot skolene i vår 
(ungdomstrinn ved alle skoler i Lyngen og Storfjord) 
og har i undervisningen blant annet brukt en nasjonal 
undersøkelse gjort på oppdrag fra Forbrukerrådet i 
2015. I denne undersøkelsen har man kartlagt 
bruken av energidrikker blant barn og unge i alderen 
10-18 år. 
 
  

Kartleggingen viser at energidrikker har tatt grep om 
store miljøer blant barn og unge og er rett og slett i 
ferd med å bli en fast del av kostholdet for mange 
ungdommer. Energidrikker er svært usunne 
produkter som inneholder store mengder sukker i 
tillegg til koffein og andre stimulerende stoffer som 
absolutt ikke er anbefalt for barn og unge i en sårbar 
vekstfase. 
  
Tannpleier har på bakgrunn av dette fokusert på 
energidrikker og hvilke negative helseeffekter det har 
på både kropp og tenner. Elevene fikk også teste pH 
i ulike energidrikker, men også andre syreholdige 
drikker som for eksempel cola og Iste ble testet med 
indikator strips. Man fant at samtlige av disse 
drikkene har pH langt under 4,5 og at faren for 
syreskader på tennene derfor er stor ved hyppig 
inntak. Tannpleier informerer om engasjerte 
helsesøstre i området, noe som gir topp karakter på 
samarbeidet med helsesøster. Samarbeidet med 
helsesentrene fungerer også fint.  
 

På Skjervøy har tannpleier 
tett samarbeid med 
helsestasjonen, 
barnehagen og 
flyktningetjenesten. 
Tannpleier forteller om 
undervisningsopplegg og 
nettsider med viktig 
fremmedspråklig 
informasjon og har hatt 
undervisning for 

flyktninger. Tannpleier forteller om et 
beundringsverdig samarbeid med helsesenteret hvor 
de ansatte på helsesenteret gir beskjed innen 14 
dager når det flytter nye beboere inn, hvorpå 
tannpleier kan komme og lage munnstellkort.  
 
Nettsiden «www.kostverktøyet.no» inneholder mye 
viktig informasjon når man skal lage et 
undervisningsopplegg.  
 

 

 

Troms fylkeskommune 

Den offentlige tannhelsetjenesten 
 

Ansvarlig Redaktør: Silje Andreassen 
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I Kåfjord jobbes det mye ut mot skolene, og mot 
fritidsklubbene (som det sto litt om i forrige nummer 
av Munnharpa). Tannpleier jobber mye utadrettet, og 
har et tett samarbeid med helsesøstrene.  
 
Helsesenteret ønsker tettere samarbeid og 
undervisning, dato for undervisningsopplegg er avtalt 
like etter tannpleiermøtet, det er lagt opp til en 
grundig gjennomgang av munnstellpermen.    
 

Etter møtet hadde vi felles 
lunsj før vi dro hver til vårt. 
Eller, Irene ble med til ny 
oppstartet bonde (tannpleier 
Iris) i Kåfjorddalen og tok 
flotte bilder av lammene. Vi 
har avtalt nytt møte på hytta til 
Liv i Storfjord neste år, det 
gleder vi oss til.  

 
-Silje Hansen, Liv Solnes Birkelund, Liv Anita 

Johansen, Irene Sandnes, Anette Johannessen 
og Iris Yttergård 

 

 
Markering av 60-åring  
 
Klinikksjef Sigrid Aas Eriksen på Finnsnes 
tannklinikk har passert de 60 og ble feiret på behørig 
vis - av både nåværende og tidligere kollegaer. 
 
Det var taler – fine ord – egendiktet sang – 
overrekkelse av presanger og blomster. Det hele ble 
«krydret» med fint pyntet bord – nydelige snitter 
samt en fantastisk kake. 
 

 
Jubilanten med kaken – før blomsten slår seg ut. 

 
Sigrid har vært og er en meget stabil og trofast 
medarbeider som har vært ansatt i  

tannhelsetjenesten i TFK siden 1981. Sigrid har 
siden 1998 fungert som klinikksjef ved Finnsnes 
tannklinikk. I store deler av år 2015 jobbet hun ved 
TkNN.  
Sigrid har jobbet som studentveileder i flere år –og 
har gjennom årene jobbet mye med og jobber 
fortsatt mye med odontofobi og jobber likeledes i 
TOO- prosjektet. 
 

-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms 

 
TkNN presenterte forskning fra 
«Tromstannen» i San Francisco 
 
Forsker Birgitta Jönsson og stipendiat Gro Eirin 
Holde ved TkNN presenterte resultater fra 
forskningsprosjektet «Tromstannen» på en 
internasjonal konferanse i San Francisco i slutten av 
mars.  Konferansen ble arrangert av den 
internasjonale foreningen for dental forskning 
(IADR), og hadde rundt 6000 deltakere fra hele 
verden. Birgitta presenterte hvordan ulike 
sosioøkonomiske faktorer og adferds faktorer 
påvirker periodontitt og munnhelserelatert 
livskvalitet. 

 

Birgitta Jönsson presenterer sin poster "Key Factors in 
Periodontitis and OHRQoL Outcomes Using Andersen's 
Behavioral Model 

Gro Eirins forskningsresultater ble valgt ut til muntlig 
presentasjon, der hun rapporterte hva slags 
karakteristikker som skiller personer med gingivitt fra 
personer med periodontitt 

 

Gro Eirin Holde presenterer "Using Gingivitis as Reference Status 
When Assessing Periodontitis Risk Indicators" 
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Etterlengtet ombygging ved 
Harstad hovedtannklinikk 

Etter mange års planlegging er nå det nye kontor D 
ved Harstad hovedtannklinikk nærmest sluttført. 
Behandlingsrommet er to tidligere rom som er slått 
sammen (det gamle laboratoriet og ett 
behandlingsrom). Det gjenstår litt innredning i form 
av skrivebord og ledsagermøbler, men det tekniske 
er stort sett på plass.  
 
Kontoret er tilpasset bevegelseshemmede, ved at 
det er bredere inngangsdør og god plass til rullestol 
å komme inn i rommet. Det er også håp om at vi skal 
få en mobil pasientheis på plass om ikke lenge. 
Behandlingskontoret er utstyrt med dentalrøntgen på 
uniten. Klinikkens lystgassbehandling vil også foregå 
her etter at det er installert avsug over taket og selve 
lystgassutstyret blir integrert i innredningen.   
 
Det har vært god kommunikasjon og diskusjon i 
prosessen mellom de ulike brukerne av rommet. 
Med godt samarbeid mellom dentalteknikere, 
snekker, maler, vaktmester, elektrikere, rørleggere, 
verneombud, tillitsvalgte og ansatte for øvrig har vi 
kommet fram til et godt resultat.  

 
 
Det er en samstemt klinikk som er glade for at 
planene endelig nærmer seg fullføring etter alt for 
mange års planlegging. 
 

-Øysten Bærø, Overtannlege Harstad 

 

 

 

 

 

Lisbeth Zachariassen 50 år 17. 
Juni! 
 
Jubilant på Nordøya! 
Hvem skulle trodd at denne spreke og flotte dama 
fylte 50 år 17.juni! 
 

 
 
Vi hadde ei veldig flott feiring på klinikken med 
snitter, kake, taler og gaver. Overtannlegen kom og 
overrakte blomster og Hadeland skål fra Troms 
Fylkeskommune. 
 
I tillegg har du jobbet 20 år på klinikken i år. Måtte 
det bli 20 til! 
 

Gode ønsker til jubilanten fra alle oss på 
Nordøya tannklinikk! 

 

 

 

Bronto (Torunn Løvheim) og hans 
gode hjelper Renate T. Nitter  
– på turne i Midt-Troms 
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Stor interesse for årets 
forskerdager! 

Over 90 personer hadde meldt seg til årets 
forskerdager. Den første delen, er et felles 
arrangement sammen med IKO, der PhD-
kandidatene gis mulighet å presentere sine 
respektive prosjekt. I år var det åtte interessante og 
fine presentasjoner med mange forskjellige tema.  
 
Til den andre delen, som Tannhelsetjenesten selv er 
ansvarlig for, hadde Forskerenheten i år gleden å 
kunne tilby to internasjonalt velerkjente forskere 
innen sine respektive fagområder, Sarah Baker og 
Lena Larsson. De er begge involvert i de 
epidemiologiske prosjektene som tannhelsetjenesten 
driver, «Tromstannen og Tromsø 7».  
Sarah Baker hadde to perspektiv i sin presentasjon. 
Hun startet med å beskrive hvor forskjellige 
psykososiale faktorer kan påvirke munnhelse og 
sammen med vår forsker Birgitta Jönsson så kunne 
de knytte sammen den teoretiske bakgrunn med 
aktuelle resultat fra prosjektet «Tromstannen».  
 
I sin andre del beskrev Sarah Baker utfordringer som 
kan oppstå i forbindelse med implementering av ny 
kunnskap i tannhelsetjenesten. Et tema som ikke 
minst er interessant når vi nå er i gang med å innføre 
retningslinjer for barn og ungdom.  
 
Lena Larsson presenterte for odontologien et helt 
nytt forskningsområde, Epigenetikk, der hun er en av 
de ledende forskerne. Lena beskrev hvordan det kan 
være mulig på ulike måter å påvirke hvordan gener 
uttrykker seg, som dermed kan få effekt på helse- og 
munnhelse. Med Lenas støtte og engasjement i 
Tromsø 7, og forutsett at det går å få økonomisk 
støtte for prosjektet, håper forskerenheten at det skal 
bli mulig å fremtidig drive på med ny, unik og 
spennende forskning ut fra de data som er innsamlet 
i Tromsø 7.  
 
I tillegg til de tre foreleserne nevnt ovenfor 
presenterte Rita Kuntzina resultat fra deres RCT-
studie om hva slags materiale, MTA eller CaOH, 
som er mest effektivt ved dekning av pulpalesjon.  
 
Videre presenterte Mona Gast sin spesialistoppgave 
om hvor vanlig det er med slimhinneforandringer og 
hvilke som er de mest vanlige i klinikken. 
  
Oppsummert så ble det to givende dager og 
tannhelsetjenesten ser frem til de kommende 
forskerdagene i 2019.      
 

-Nils Oscarson, Forskningsleder  

 

 

 

Marokkanske tannpirkere 

Ansatte i tannhelsetjenesten «brenner» 
virkelig for sitt fag. 

En medarbeider ved Målselv tannklinikk 
(Elisabeth. D. H.) var på vandretur i 
Marokko (på toppen av fjellet på 4 200 m) 
og tok med seg hjem «bygave» til 
kollegaene på jobb.  

Og hva var så bygaven?  

En inntørket topp av en busk – som viste 
seg å være helt anvendelig som en god og 
bøyelig tannpirker og som brukes av de 
lokale innbyggere. 

 

 
Marokkanske tannpirkere tatt i bruk 

-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms 

 

 

Eksamen Mona Gast (Eide) 

 
Den 20. juni 2017 var det tid for eksamen for Mona 
Gast (Eide), kandidat ved spesialistutdanningen i 
klinisk odontologi (prøveordning), kull 2. 
Ekstern sensor var professor Morten Berge, 
professor i protetikk, universitetet i Bergen. 
På formiddagen presenterte Mona kliniske kasus og 

svarte på spørsmål.  
 

 

Fra venstre: Ellen Anna Molund, Nils Henrik Melin, Mona Gast, Liv 
Marit Bergli, Hilde Mari Olsen 
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I tillegg til sensor deltok veilederne i periodonti, 
endodonti og protetikk med spørsmål.  
Etter en kortere lunsjpause presenterte så Mona i 
form av åpne eksamensforelesninger i Auditoriet i 
TANN-bygget først sin spesialistoppgave: 
Forekomst av Munnslemhinneforandringer.  
Deretter holdt hun en forelesning, der tema var 
"Regenerativ endodontisk behandling av tenner 
med ferdig rotutvikling med apikal periodontitt", 
en forelesning rettet mot allmenntannleger. 

 
Mona hadde laget fine presentasjoner som ble tatt 
godt imot av publikum. Dagen endte med en 
eksamensfest i UiT sitt samiske kulturhus, Ardna  
Det var en rørt og veldig glad Mona som mottok 
både vakre gaver og fine taler. 
 

 
Mona gratuleres med gave fra IKO av Rita Kundzina 

 

Mona fortsetter som spesialtannlege ved 
spesialisttannklinikken, Tannlegesenteret 
Madlagården (TSMG) i Stavanger. 
 
Vi ønsker Mona all lykke til fremover! 
 

-Elisabeth Camling, Leder TkNN 

 

Distriktskurs i Midt-Troms 
tannhelsedistrikt 

Så har det vært avholdt «vårens distriktskurs» i Midt- 
Troms tannhelsedistrikt – på Finnsnes hotell. 
Dagen ble en fin dag- både rent faglig og sosialt. 
Dagens hovedforedrag med temaet: «Viktigheten av 
konstant fokus på hygiene/ risiko for smitte og hvilke 
utfordringer står vi overfor i forhold til den økende 
tannturisme» var ved professor ved UIT Norges 
arktiske Universitet, Ørjan Olsvik.  
 
Dette er som kjent et område som gjennom de siste 
årene er blitt mer og mer aktualisert og som byr på 
problemstillinger som krever økt kompetanse og 
fokus. Foredraget var meget bra og inspirerende og 
ble godt mottatt av forsamlingen. 
 

 
Professor Ørjan Olsvik 

 
Vår lokale AKAN kontakt, Ida K. Birkelund Sørli 
hadde et innlegg vedr. AKAN- arbeidet og våre 
superbrukere – Torunn Løvheim, Heidi Leirvik og Ida 
K. Sørli Birkelund hadde innføring i «Tips og triks» i 
forhold til bruk av Opus og de muligheter som rent 
faktis finnes. 
 

 
Superbrukerne i Opus – Torunn, Heidi og Ida. 

 
-Susanne Elting, overtannlege Midt-Troms 

 

 
Fylkestannhelsesjefen har ordet 
 
Behandling av overføring av tannhelsetjenesten 
til kommunene i Stortinget 
 
Det kom ingen overraskelser ved behandlingen i 
Stortinget om overføring av tannhelsetjenesten fra 
fylkeskommunene til kommunene. I regjeringens 
proposisjon 71L til Stortinget om endringer i 
helselovgivningen ble det foreslått å flytte ansvaret 
for den offentlige tannhelsetjenesten fra 
fylkeskommunene til kommunene. Lovforslaget var i 
tråd med stortingsmeldingene 14 og 26 
«Oppgavemeldingen» og «Fremtidens 
primærhelsetjeneste». Slik flertallet ved 
representantene for Høyre, Fremskrittspartiet, 
Kristelig Folkeparti og Venstre vurderer det nå, kan 
flere argumenter anføres for å først iverksette en 
frivillig prøveordning for de kommuner som ønsker å 
få overført ansvaret for de offentlige 
tannhelsetjenestene tidligst fra 1. januar 2020. 
Kommunene skal så følge-evalueres fram til 2023.  
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På denne måten vil kommuner, fylkeskommuner og 
regioner få bedre tid til å forberede seg på en 
eventuell oppgaveoverføring. Regjeringen må også 
vurdere tiltak som legger til rette for å videreføre 
kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre 
og i spesialisttannhelsetjenesten. Denne 
oppgaveoverføringen skal skje først etter en 
prøveordning fra 2023. Fylkeskommunen/regionen 
vil ikke kunne motsette seg at kommuner ønsker å 
overta ansvaret for tannhelsetjenesten. I disse 
situasjonene skal det skje en fullstendig 
oppgaveoverføring. Det skal med andre ord ikke skje 
en delt overføring i form av at 
fylkeskommunen/regionen beholder sørge for-
ansvaret for tannhelsetjenesten, mens aktuelle 
kommuner kun får et driftsansvar for eksisterende 
tannklinikker og regionale odontologiske 
kompetansesentre. En slik oppgaveoverføring skal 
omfatte både spesialisttannhelsetjenesten og 
allmenntannhelsetjenesten. Utviklingen i saken etter 
2023 avhenger av erfaringene fra prøvetiden og av 
hva som skjer med kommunestrukturen i tiden 
framover. Stortinget ber regjeringen komme tilbake 
med egen sak som vurderer overføring av den 
samlede tannhelsetjenesten fra 2023. 
Representantene fra Arbeiderpartiet, Kristelig 
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, MDG og 
Senterpartiet viste til at dagens norske 
tannhelsemodell har gitt gode resultater i form av 
bedre tannhelse i befolkningen, økt fokus på 
forebygging, et godt desentralisert tilbud og styrking 
av forskning og kompetanse. Samtidig er 
tannhelsetjenesten en av de tjenestene befolkningen 
er mest fornøyd med. Suksessen bygger på 
kompetent tannhelsefaglig ledelse, store nok faglige 
enheter, høy kompetanse, bred erfaring og 
forutsigbar finansiering. Det er også god 
samhandling med kommunehelsetilbudet. 
De ser ingen grunn til å endre en ordning som har 
dokumentert at den fungerer, og støtter derfor ikke 
de foreslåtte endringene som medfører at ansvaret 
for tannhelsetjenesten overføres til kommunene.  
 
Fylkestannhelsesjefens syn på en eventuell 
prøveordning i Tromsø 
 
Tromsø har en stor andel av befolkningen i Troms. 
Hvis man etablerer en prøveordning i Tromsø 
kommune vil det påvirke tannhelsetjenesten i resten 
av fylket. Det vil innebære at man mister motoren i 
tannhelsetjenesten. Fylkestannhelsesjefen er ikke 
bekymret for at Tromsø kommune ikke vil klare å 
drive den ordinære tannhelsetjenesten på en 
tilfredsstillende måte, men er bekymret for at mange 
små kommuner vil få problemer dersom de må 
overta tannhelsetjenesten i sin kommune. En 
fylkeskommunal tannhelsetjeneste innebærer 
fordeler i forbindelse med hjelp over 
kommunegrensene ved fravær/ferier/vakanser i 
stillinger.  
 
 

 
En fylkeskommunal tannhelsetjeneste innebærer 
også økonomiske og kvalitetsmessige fordeler i 
forhold til en oppstykket offentlig tannhelsetjeneste, 
særlig i forhold til små kommuner. 
 
Den altoverveiende delen av spesialisttjenesten 
finnes i Tromsø kommune. Den offentlige delen av 
spesialisttjenesten er lokalisert til TkNN. TkNN 
behandler pasienter fra alle deler av fylket og til en 
viss grad pasienter fra Finnmark og Nordland. 
Fylkestannhelsesjefen er bekymret for at det kan bli 
en underbehandling dersom disse pasientene skal 
henvises fra små kommuner mot betaling til Tromsø 
kommune. TkNN har en del andre funksjoner i 
forhold til spesialistutdanning, prekvalifisering av 
tannleger til spesialistutdanning (fra mange 
kommuner) og forskning. Klinisk 
forskningssamarbeid vil få dårligere kår dersom man 
i fremtiden må forhandle med mange arbeidsgivere 
om forskningsdeltakelse og datainnsamling. TkNN 
har også en rådgivningsfunksjon for 
tannhelsetjenesten i fylket, som vil bli vanskelig å 
videreføre dersom den skal betales for. 
 
Utdanning av tannleger skjer i samarbeid mellom 
Universitetet, Universitetstannklinikken og mange 
klinikker utenfor Tromsø. Det er i prinsippet ikke noe 
i veien for at dette kan regisseres like bra av Tromsø 
kommune, men det er mange aktører og forholdsvis 
kompliserte prosesser. 
 
Fylkestannhelsesjefens administrasjon vil ha de 
samme oppgavene, men et halvert nedslagsfelt. 
Administrasjonen vil måtte bli opprettholdt på 
omtrent samme nivå samtidig som Tromsø 
kommune vil måtte bygge opp en egen 
ledelse/administrasjon.  
 
Det vil med andre ord samlet sett bli dyrere. Et 
spesielt problem er det med dentalteknisk service 
(vedlikehold og reparasjon av tannlegeutstyr), hvor 
man må finne en måte å dele opp 3 teknikere på, 
eller lage en samarbeidsavtale. 
 
Konklusjonen av alt dette er at fylkestannhelsesjefen 
ikke ønsker at Tromsø kommune er deltaker i en 
prøveordning. Det vil innebære mange kompliserte 
prosesser og en utarming av den resterende 
offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Et problem med 
en prøveordning fram til 2023 kan være at det er 
kommuner med spesiell motivasjon og størrelse som 
blir utvalgt til å være med i prøveordningen. Samtidig 
er det vanskelig å presse mindre motiverte eller 
andre kommunetyper med i en ordning de ikke 
ønsker å delta i. Dette kan gi en bedre evaluering 
enn det det er grunnlag for. 
 
Riktig god sommer til dere alle! 
 

-Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef 
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Nytt kull i klinisk odontologi 
 
Tre kandidater, kull 3, starter spesialistutdanning i 
klinisk odontologi (prøveordning) i august 2017. 
Utdanningen i klinisk odontologi (multidisiplinær 
odondologi) er fortsatt en desentralisert utdanning 
hvor kandidatene vil være 50 % av utdanningstiden 
på sine hjemme klinikker og 50 % på IKO og TkNN i 
Tromsø. 
 
De tre kandidatene som blitt opptatt til utdanninger er 
Bistra Wium, allmenntannlege og lege som kommer 
til å jobbe som sykehustannlege på Lovisenberg 
sykehus i Oslo, Rani Safa, allmenntannlege med 
hjemme klinikk ved hovedtannklinikken i Harstad og 
Silje Mækelæ Lindblad, allmenntannlege med 
hjemme klinikk på Sør-Tromsøya tannklinikk i 
Tromsø. 
 
Kliniske hovedveiledere på TkNN vil være Nils 
Henrik Melin (periodonti), Anders Tillberg (protetikk) 
og Rita Kundzina (endodonti). 
Øyvind Skjeldal som selv har gått utdanningen vil 
være klinisk leder for utdanningen på TkNN i en 
deltids stilling. 
 
Utdanningen ligner i stor grad tidligere utdanning, 
men mer fokus er nå lagt til pasienter med 
omfattende behov for tannbehandling, ofte knyttet til 
medisinsk og/eller psykiatrisk problematikk, nedsatt 
funksjonsevne, atferdsproblemer og/eller geriatrisk 
problematikk. 
 
Kandidatene skal etter endt utdanning kunne jobbe i 
distriktene og som sykehustannleger. 
 
Vi ønsker kandidatene varmt velkommen! 
 

-Elisabeth Camling, Leder TkNN 

 
 

 
Sommer i Nord 
 

 
 
Og så kom sommeren til Målselv tannklinikk! 
Lunsjbilde fra torsdag 8. juni 2017 
 
 
 

Kjeveortopedisk seminar 
 
Torsdag 8. juni ble det holdt et tverrfaglig 
kjeveortopedisk seminar for spesialistkandidater, 
spesialister og prekvalifiseringstannlege på TkNN. 
Ansvarlig for kurs og foreleser var Mats Larsson, 
spesialist i kjeveortopedi ved TkNN og siden flere år 
veileder og klinisk leder for spesialistutdanningen i 
kjeveortopedi ved TkNN. 
 
Kursdeltakerne fikk lære mer om "kjeveortopedi for 
voksne og tverrfaglig samarbeid", noe som betydde 
at de blant annet lært om bein metabolisme i ulike 
aldre, kjeveortopedi på pasienter med periodontitt og 
kjeveortopedi på voksne pasienter før protetisk 
behandling. 
 
Seminaret var mye verdsatt og et fint eksempel på 
tverrfaglig samarbeid på TkNN.  
 

 
Første rad fra venstre: Anders Tillberg, Ander Sjögren, Lotte 
Punsvik, Yngve Åkre, Nils Henrik Melin, Tage Olsen. Bakre rad, 
sittende: Elizabeth Thon, Malin Schultz, Rita Myrlund, Anette 
Strindberg, Jeanett Steinnes, Sigurd Hadler-Olsen. Stående: Anna 
Grazyna Kaspekar, Mats Larsson 

 

-Elisabeth Camling, Leder TkNN 
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Karin blir pensjonist 
 
Etter 40 år i Troms Fylkeskommune fratrer Karin 
Figenschou og slutter seg til «pensjonist gjengen». 
Karin har tidligere jobbet på Lyngseidet tannklinikk, 
men har i over 20 år jobbet i Tromsø 
tannhelsedistrikt og i de siste årene på Sør-
Tromsøya tannklinikk som tannhelsesekretær. 
Jeg har hatt gleden av å ha Karin som kollega i min 
tid som klinikksjef på Sør-Tromsøya.  
 
Det er utrolig mye vi kan si om Karin; serviceinnstilt, 
ansvarsfull, hjelpsom, hyggelig, snill, en som er glad 
i mennesker noe som både medarbeidere og 
pasienter merker.  
Som noen sa «når jeg ser Karin blir jeg glad». Når 
det «plutselig» lukter vafler fra lunsjrommet, vet man 
at Karin har hatt litt ledig tid før lunsj og har trått til 
med vaffellaging.  

 

 
 
Vi kommer til å savne Karin!  
 
Vi takker for lang og tro tjeneste, utmerket 
innsats og ønsker henne en fin og trivelig 
pensjonstilværelse! 

 

-Sarah Adekoya, Overtannlege Tromsø 

 

 
Jubilanter på TkNN 
 
15. juni var det klart for TkNNs siste klinikkmøte før 
sommerferien.  
 
Mot sluttet av møtet var det satt av tid til feiring av to 
jubilanter Rønnaug Finnset, operasjonssykepleier og  
Elin Wilhelmsen, klinikkoordinator på TkNN. 
 

Fra venstre: Thomas Carlenhult, Elisabeth Camling og Elin 
Wilhelmsen 

 
Begge har jobbet 25 år i Fylkeskommunen og ble 
feiret med taler, gaver og blomster. 
Etter møtet ble det videre feiring med kaffe og kake. 
 

Rønnøug Finnset 
 
 

 
Feiring med kaffe og kake 

 

 
-Elisabeth Camling, Leder TkNN 
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