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Tannbørste
På tur hjem etter distrikts kurs på Finnsnes
8.mai oppdaget Bardu tannklinikk denne artige
sky-formasjonen på himmelen!

Alle 5 barnehagene
samt Skøelv skole
har fått besøk av
den etter hvert så
populære
Fluorisaurusen.
Han er en tålmodig
kar Bronto med stor
forkjærlighet for
unger!
-Karine Alvestad, Sørreisa tannklinikk

Nye venteromsmøbler på Nordøya
tannlinikk

-Ingeborg Rist, Bardu tannklinikk

Bronto på turnè i Sørreisa!
Da har Bronto avsluttet sin to ukers lange turne i
Sørreisa, til stor glede for både store og små.
Sangene satt klistret hos ungene, de sang så
taket løftet seg!

De gamle møblene var godt brukte så tiden var
inne for å fornye møblementet på venterommet.
Dette har vi ansatte ventet lenge på og gleden
var stor da vi fikk beskjed om at det nå var vår
tur å få nye møbler.
Vi tok selv mål av venterommet og fant ut hvilke
møbler som passet best for våre
pasientgrupper.
Med et godt samarbeid med Håkon Edvardsen
har klinikken fått flotte nye møbler som både vi
ansatte og våre pasienter er veldig fornøyde
med.
Bare sjekk ut før- og etterbildene av
venterommet vårt!
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For min egen del
så ønsker jeg å
takke Liv- Eli for et
meget godt, tett og
humørfylt
samarbeid
gjennom 32 år – ja,
for det er faktisk så
lenge vi har jobbet
sammen!

Før:

Etter:

Fra Venstre: Tove Granberg, Unn- Tove
Edvardsen, Lena Y. Abrahamsen, Gry K.
Langnes, Liv- Eli Granheim, Grete Øverli,
Eva Markussen, Elisabeth Lund og
Yvonne Andreassen.

-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms

Fylkestannhelsesjefen har ordet
-Hilsen fra alle på Nordøya tannklinikk

En «bauta/Queen of smile» takker
av!
Tannhelsesekretær Liv- Eli Granheim skal nå
slutte seg til pensjonistenes rekker – etter
mange års tjeneste i DOT Midt- Troms.
Liv- Eli startet karrieren i 1970 som
tannhelseassistent ved Andøya flystasjon og i
1971 gikk veien videre til tannlege Løftingsmo.
Fra 1972 har Liv- Eli vært ansatt i
tannhelsetjenesten i Midt- Troms.
Fra 1972 og til 2008 har arbeidsplassen vært
ved Moen tannklinikk på Olsborg og fra 2008 og
frem til i dag har arbeidsplassen vært ved
Målselv tannklinikk.
Liv- Eli har gjennom årene jobbet sammen med
MANGE forskjellige personer og hun har vært
en høyt skattet kollega. Liv- Eli har vært
klinikkens «spesialist» på proteserep. – en
kunnskap som hun ved flere anledninger har
forsøkt å videreformidle til yngre kollegaer med
avholdelse av «arbeidskurs».
Det ble en fin markering med gjester og mange
fine taler, sanger, presanger og diverse
overraskende og spreke innslag. Snitter og kake
ble inntatt med stor glede.
At Liv- Eli skal pensjonere seg etter mange års
tjeneste fremstår som litt uvirkelig for de fleste
av kollegaene – men, det er som kjent en tid for
alt og vi håper at vi fortsatt vil få høre Liv- Eli`s
smittende og rungende glade latter på klinikken.

Det har skjedd mye den siste tiden.
Finnmark vil ikke slå seg sammen med Troms,
og den prosessen har stoppet opp. Vi håper
likevel å kunne samarbeide med Finnmark om
innkjøp av et bildelagringssystem. Det må
komme så fort som mulig, og det ville være
dumt om Troms og Finnmark landet på to
forskjellige systemer slik situasjonen er. Men
det koster penger.
Økonomien i Troms fylkeskommune er ikke
lenger hva den var. Bortfall av kraftpenger og
endringer i fordelingen av rammetilskudd gjør at
situasjonen er anstrengt. Samtidig gjennomfører
Fylkestinget dyre skole- og
samferdselsprosjekter og har lovet penger til
Langsundforbindelsen. Ny skole i Harstad og
internat i Midt-Troms står også på ønskelisten.
Når krybben er tom bites hestene. Jeg antar alle
har fått med seg diskusjonene rundt
tannlegevakten. Forventningene om
tannhelsesekretærer på vakten i Midt-Troms og
Harstad tannhelsedistrikt i tillegg til kraftig
økning av godtgjørelsen er vanskelig å
gjennomføre uten penger.
Høsten 2019 vil vi arrangere tannhelsedager,
kanskje for siste gang i regi av Troms
fylkeskommune?
Været i juni har ikke vært det beste med
rekorder i laveste antall soltimer og mest
nedbør. Men nå skinner sola i vinduskarmen, og
vi håper på bedre tider.
God sommer!
-Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef

Vi ønsker Liv- Eli lykke til videre!
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Miljødag Målselv tannklinikk
Målselv tannklinikk gjennomførte miljødag den
09.04.18. Klinikksjefen hadde innkalt alle
ansatte og laget ett opplegg for dagen.
Alle fast ansatte deltok og alle var spente da
miljødagen startet.
De ansatte ante ikke noe om programmet for
dagen på forhånd. Og ikke minst klinikksjefen
som hadde laget et opplegg som hun var
usikker på hvordan ville bli mottatt i
personalgruppa.
Lunsjrommet var pyntet og dagen starte med
musikk. Alle tok på seg klinikksjef hatten som
ble utlevert. Vi skulle sammen se på begrepet:
LEDELSE = LE, DELE og
SE 
Vi skulle SE på:
Klinikkens
verdigrunnlag/visjon, klinikk
kultur, selvledelse, frihet
Venstre rekke nedenfra:
under ansvar, dynamiske
Unn- Tove Edvardsen, Tove
prosesser, retningslinjer,
Granberg, Heidi Leirvik,
Hilde Halvorsen, Britt
utnyttelse av ressursene
Bergum, Renate T. Nitter og
best mulig og det å sette i
Maria Vestjord. Høyre rekke
gang en prosess rundt en
nedenfra: Elisabeth Lund,
Torunn Løvheim, Liv- Eli
del temaer.
Elisabeth D.
Hvordan vi bevist og ubevist Granheim,
Holmsæter, Ali H. Zadeh og
påvirker hverandre gjennom Gry K. Langnes
vår adferd på jobben.
Hva har dette å si for utviklingen av kulturer og
ukulturer og igjen arbeidsmiljøet og
effektiviteten på tannklinikken.
Klinikksjefen hadde laget et skriftlig
arbeidsdokument til hver enkelt ansatt med
forskjellige refleksjonstemaer. Temaene ble
utdelt enkeltvis og fortløpende
Hvert tema ble innledet med musikk som kunne
knyttes opp til de forskjellige temaene.

Takhøyden på Målselv tannklinikk ble enda
høyere enn den allerede er denne dagen.
Det ble høy allsang, det ble dansing det ble
show og mye smil og latter.
Det ble ikke dansing på bordet men tegninger.
Det var bestilt pizza til lunsj og det var kake til
dessert. Miljødagen gikk fort og klinikken har i
ettertid hatt 2 miljøtimer og det vil bli flere
framover hvor vi jobber videre med prosessene
vi startet i april.
-Hilde Halvorsen, Målselv tannklinikk

Ny overtannlege i Harstad
Hei,
Jeg heter Joakim Østensen og har
begynt i jobb som overtannlege i
Harstad den første april.
Tidligere har jeg vært klinikksjef og tannlege hos
en fantastisk gjeng på Sjøvegan og senere for
enda en fantastisk gjeng i Kvæfjord. Før jeg nå
har gått inn i stilling som overtannlege etter
kollega Øystein Bærø. Den siste tiden før første
april ble brukt i intensivkurs i «overtannlege»
hos Øystein før han gikk over i sin nye jobb.
Jeg ønsker å fortsette å jobbe mye klinisk og er
fortsatt på «besøk» og jobber hos gjengen i
Kvæfjord. Overtannlegejobben har vært hektisk
til nå så det har ikke blitt så mye klinisk arbeid
enda, men det skal det bli. Heldigvis er det
mange supre mennesker i distriktet som er med
meg og som har mye å bidra med for å støtte
hverandre i arbeidet. Blant andre klinikksjefene
og administrasjonskonsulent Berit Frantzen som
jeg jobber mest med. Jeg ser fram til å
samarbeide sammen med dem og alle sammen
framover.
-Joakim Østensen, Overtannlege Harstad

Vi skulle DELE:
Erfaringer, kunnskaper og synspunkter hos de
ansatte rundt temaene:
Hvert enkelt tema ble først reflektert over
individuelt, så i mindre grupper og til slutt i
plenum.
Gruppene kom så fram med sine synspunkter.
Klinikksjefen lyttet og vi prøvde i fellesskap å
komme fram til felles forståelse for hvordan vi
ønsker at klinikk kulturen på Målselv tannklinikk
skal være og hvordan vi skal forholde oss til
retningslinjer og utnytte ressursene ved
klinikken best mulig. Vi skulle LE: «Av musikk
lager vi glede»

Randi 60 år
Markering av sprek 60- åring på
Sjøvegan tannklinikk.
Tannhelsesekretær Randi
Ratkje ble som det seg hør og
bør – markert på 60- års dagen.
Nydelig pyntet bord med deilig
mat og kaker ble servert.
Etterpå var det fine taler og overrekkelse av
presanger fra kollegaer og TFK.
-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms
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Rep-kurs
Det er avholdt kurs i protesereparasjon ved
Målselv tannklinikk.
Tannhelsesekretær Liv- Eli Granheim har
forestått protesereparasjoner gjennom mangemange år - både ved Olsborg tannklinikk og
siden ved Målselv
tannklinikk. Dette har
vært til stor glede for
utrolig mange
pasienter opp
gjennom årene pasienter som har fått Fra Venstre: Unn-Tove
Edvardsen, Liv-Eli Granheim,
uvurderlig og rask
Torunn Løvheim, Maria Vestjord,
hjelp når det har
Heidi Leirvik og Line Aarøen.
trengtes.
Yngre kollegaer har nå vært på kurs for å lære
seg "kunsten" og for å overta etter Liv- Eli som
nå dessverre skal pensjonere seg fra sommeren
av."Kursbevis" ble utdelt etter gjennomført kurs!
-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms

Det var Folktandvården i Gävleborg som hadde
tatt initiativ til besøket og hadde på forhånd bedt
om hvilke tema de ønsket at vi snakket om.
Foruten en generell orientering om den
offentlige tannhelsetjenesten i Troms var
hovedtemaene rekrutering og stabilitet av
personell, tannlegeutdanningen i Tromsø,
spesialistutdanning og forskning ved TkNN.
De besøkende fikk omvisning på TANNbygget
og Sør-Tromsøya tannklinikk.
-Per Ove Uglehus, ass. Fylkestannhelsesjef

Markering
Det har vært markering av
tannpleier Lill- Mari Kristensen
ved Storsteinnes tannklinikk- som
nå har besluttet seg for å slutte
som tannpleier.
Lill- Mari har jobbet i TFK i 15 år som tannpleier
- det første året ved Sjøvegan tannklinikk og de
siste 14 år ved Storsteinnes tannklinikk.
Det ble en hyggelig samling med nåværende og
tidligere kollegaer. Det var presanger og gode
ord samt nydelig servering med snitter og kake.
Vi ønsker Lill- Mari lykke til videre.
-Susanne Elting, Overtannlege Midt-Troms

Besøk av styrelsen för
Folktandvården Gävleborg
Torsdag og fredag 6.-7. juni hadde den
offentlige tannhelsetjenesten i Troms besøk av
styret for tannhelsetjenesten i Gävleborg Län.
De er organisert som et aksjeselskap og hele
styret samt noen fra administrasjon, til sammen
14 personer, var på besøk i Tromsø.

For å holde oversikt over alle tekniske
henvendelser og kunne følge dem opp er
det viktig at feil meldes på følgende måte:

Alle henvendelser skal sendes
som epost til
47478888@tromsfylke.no
Alt akutt som krever øyeblikkelig aksjon
– ring telefon 47 47 88 88
Alle «dagligdagse» feil på datautstyr –
skrivere som ikke virker,
brukernavn/passord, osv., skal meldes til IT
senteret. Link til IKT support ligger på
ansatte portalen.

Riktig god sommer til alle! 
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