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God Påske til alle i Tannhelseetaten

Velferdsdag med
spretne rumper for
Kvaløysletta
tannklinikk
Bilde: Tine, Mona Lisa og Lisa

50 år

NM på ski ble arrangert i Tromsø for første gang
siden 1985 og vi benyttet sjansen til å se herrenes
15 km. 28.01 pakket alle på klinikken sekken full av
kakao og appelsiner, og dro til Storelva skistadion for
å bivåne noen av Norges store idrettsutøvere i
aksjon. Det var en noe kald opplevelse og det var en
forfrossen gjeng som samlet seg i idrettshallen etter
at Martin Johnsrud Sundby hadde vunnet overlegent.
Premieutdelingen ga de mest ivrige tilhengerne
sjansen til å se spretne rumper på nært hold. En fin
dag i strålende vintervær som fristet til gjentakelse.

Hilsen Alle oss
på Kvaløysletta
tannklinikk

Bilde: Shanta, Roma og Inger Johanne

Guri Røv
Torild Simonsen
Hilde Karin Nyborg
Nina Pedersen

22. april
29. juni
23. november
24. desember

60 år
Eva Fagerheim
Inger-Mari Johansen
Frank Johansen
Liv Solnes Birkelund
Gabriele Brade
Zarifa Kuko
Ellen Adolfsen
Margareth B. Jenssen
Thor Axelsson
Rigmor O. Figenschou
Berit Frantzen

18. januar
1. mars
26. april
21. mai
5. juni
2. juli
8. juli
31. august
10. september
13. oktober
21. desember
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Fylkestannhelsesjef ønsker alle
god påske!

Inn i pensjonistenes rekker

Opus dental har problemer med å levere, sier
fylkestannlegene. Det er fordi dere betaler for lite, sier
Opus. Uansett hvem som har rett, vil vi presse på for
at det blir utviklet en løsning i løpet av første halvår
2016 hvor vi kan få opplysninger fra Folkeregisteret
løpende oppdatert, det står på programmet. Vi har
hatt noen år nå hvor det i enkelte kommuner (særlig
de store) ikke har vært tilfredsstillende løsning for å
finne de pasientene som sokner til klinikken. Det er
naturligvis ikke holdbart i det lange løp.
Det er også viktig å finne særlig utsatte grupper av
barn. TkNN har inngått en avtale med Barnehuset i
Tromsø om å hjelpe til med undersøkelser av de mest
utsatte barna. Vi er dermed det andre fylket som
kommer i gang med en slik ordning. Det første var
Vest-Agder som samarbeider med Barnehuset i
Kristiansand. Undersøkelsene vil foregå på
Barnehuset. Etter 4 måneder skal samarbeidet
evalueres. Da vil vi prøve å finne ut hvilken nytte og
helsehjelp ordningen genererte, og hvilke kostnader
en slik ordning har. Det vil også være interessant å se
på disse barnas tannhelse og oppmøtehistorikk i den
vanlige tannhelsetjenesten.
Påsken forbinder jeg med appelsin. Det er fordi
familien min ofte kjøpte en kasse appelsiner i påsken
i en tid da det ikke var frukt på bordet hver dag. Oppe
på Golsfjellet hvor vi hadde hytte, stod rasteplassen
med Appelsintreet. Det kan høres ut som et under
med et appelsintre langt oppe på fjellet, men det var
naturligvis ikke et ordentlig appelsintre. Treet var
kledd med appelsinskall på bare kvister fra alle slags
skiturister med appelsinklissete fingre. Appelsinskallet hang som hvite gjenferd på kvistene og under
treet når det ble sommer, men det var kanskje like bra
som at appelsinskallet ble strødd ut over store
områder. Så får vi bare håpe at i år vil sola skinne som
en appelsin på himmelen. God påske!
Hilsen
Peter Marstrander
Fylkestannhelsesjef

Bilde: Kate E. Sandeggens siste arbeidsdag hos tannhelseetaten.

Kate E. Sandeggen hadde sin siste arbeidsdag her
på Tannhelse 18.februar 2016. Hun hadde da vært
ansatt i nesten 21 år i TFK siden 1. november 1995.
Kate har jobbet hos Fylkestannhelsesjefens
administrasjon mesteparten av tiden som rådgiver
innen personal.
Hun har vært gjennom utallige oppdateringer og
endringer gjennom sin tid her. «Jeg har virkelig
trivdes med en spennende og utfordrende
arbeidsdag. Har hatt veldig trivelige kollegaer opp
gjennom tiden og det blir vemodig, men også fint å
skulle gjøre noe helt annet. Jeg skal bruke mer tid
samens med familien, pusse opp badet og håper jeg
får bruke mye mer tid på maling som jeg har som
hobby» - sa Kate da vi markerte hennes fratredelse.
Vi håper Kate får en flott tid som pensjonist.

Silje og Sissel tar opp tråden etter
Kate
1.februar startet Silje Andreassen og Sissel
Lyngsmark Båtnes som rådgivere hos
Fylkestannhelsesjefens administrasjon. De vil bidra
med administrativ støtte til klinikkene, TkNN og UTK.
Deres arbeidsted vil være i Fylkesbygget i Tromsø.
Munnharpa har fått egen e-post!!
Send tips om ALT av interesse for oss
i Tannhelse.
E-post adresse er:

munnharpa@tromsfylke.no
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Markering av 50- og 60
årsjubilant!

Min interesse for folkehelsearbeid har ført meg til
denne stillingen i dag. Jeg har en videreutdannelse
innen folkehelsefremmende arbeid for tannhelsepersonell, halvårsenhet år 2012-2013, i tillegg til
veilednings pedagogikk, år 2000-2001.
Interessen for folkehelsearbeid har nok alltid vært der,
og jeg har brukt mye tid på informasjon til pasientene
mine, i tillegg til at vi tannpleiere på Finnsnes
tannklinikk har gjort en del utadrettet arbeid opp
gjennom årene. Mye bra arbeid som vi er stolte over,
som nok har ført til min interesse for emnet.
Jobben min her som prosjektleder vil gå ut på å lage
en strategiplan for Troms fylke. Vi skal ha tannhelsen
opp og fram, og vi ønsker bedre tannhelsestatestikk
for barn og unge i Troms fylke.

Bilde: Inger Johanne Jonassen og Tine Schaal Knudsen.

I desember hadde Kvaløysletta tannklinikk feiring for
jubilantene Tine Schaal Knudsen som fylte 50 år og
Inger Johanne Jonassen som fylte 60 år. Feiringen
var planlagt som en overraskelse for begge og fant
sted den 11.12.2015. Det ble en flott markering med
bevertning, utdeling av blomster og gaver.

Tannhelse opp og fram!

Første del av arbeidet mitt blir å gjennomføre en
kartlegging av arbeid som er gjort i Troms fylke, og så
skal jeg se litt på hva som er gjort i andre deler av
landet. Det skal knyttes kontakter på tvers, både i
fylket og over hele landet. Det skal sees på forskning
som er gjort angående temaet, og dette skal
selvfølgelig tas med i arbeidet vårt. Min visjon rundt
dette arbeidet er at god tannhelse skapes ikke av
tannhelsetjenesten alene. Så vi må jobbe på tvers, og
det gjøres mye bra der ute allerede. Vær stolt av det
arbeidet dere har gjort, og så skal vi sammen bli mye
bedre.
Jobben ser jeg fram til å ta fatt på sammen med min
støttegruppe som består av: Sarah Adekoya, Lars
Inge Byrkjeflot, Nils Oscarson, Birgitta Jønsson, og
selveste sjefen sjøl han Peter Marstrander.
Dere vil høre mere fra meg, og så håper jeg på et godt
samarbeid og hjelp fra dere etter hvert.
Hilsen
Tove Bendiksen

Hei!
Mitt navn er Tove Bendiksen og jeg er nytilsatt som
prosjektleder, 60 % stilling innenfor Forebyggende og
Helsefremmende arbeid, Tannhelse.
Jeg er gift med Yngvar Bendiksen, har 3 barn i alderen
18,15 og 12 år. All fritid går for det meste med til
aktivitetene til barna, tur i skog og mark, og så prøver
jeg å få tid til vennene mine.
Min yrkestittel er Tannpleier, og jeg har jobbet på
Finnsnes tannklinikk siden 1998. Jeg elsker jobben
min og kontakten med pasientene, mest barn og
unge. Og jeg synes jeg er heldig som har hatt en slik
god og trygg arbeidsplass, og ikke minst flotte og
snille kollegaer rundt meg. Derfor er jeg veldig glad for
å fortsatt kunne ha en 40 % stilling der i tillegg til
denne.

Bilde: Tove Bendiksen, prosjektleder Forebyggende og
Helsefremmende arbeid, Tannhelse.
Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb. 6600, Strandveien 13, 9296 Tromsø.
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Bronto gjør
en forskjell!
Bronto alias tannpleier
Nina Marielle Hansen og
tannhelseassistent Nina
Berith Rasmussen ved
Sjøvegan tannklinikk har
vært på turné i Salangen,
Lavangen og Dyrøy.

De har besøkt framtidige tann pasienter i 3 barnehager i kommuner.
«Barna lo og danset sammen med Bronto og det var
helt fantastisk hvor trygge de var. Omtrent alle
sammen turte å gi Bronto en bamseklem. Det har vært
kjempe koselig, og mange gode tilbakemeldinger» sier Hansen.
De ansatte i barnehagene hadde forberedt barna godt
både med at Bronto skulle komme og øvd på sangene
som de skulle synge og danse til.

De barna som har kommet til
tannklinikken i ettertid kjenner
igjen Bronto umiddelbart, og de
smiler fra øre til øre. Foreldrene
sier at de har snakket masse om
besøket hjemme i ettertid.
«Målet vårt er trygge barn på
tannklinikken, og med disse
møtene ser det ut til å virke for
mange.
Gleder oss allerede til neste
gang!» - sier Rasmussen.

Tannhelsedagene 20.-21. april
Det nærmer seg fort Tannhelsedagene som i år
arrangeres på Radisson Blu Hotel i Tromsø 20.-21.
april. Arrangementskomitéen har jobbet fram et
spennende program og gleder seg til samling av alle
i Tannhelseetaten.
Hilsen Arrangementskomitéen ved Øystein Bærø
(Leder), Øystein Fredriksen, Marit Haugan, Elisabeth
Holmsæter og Per Ove Uglehus. Se program
nedenfor.
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