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Den offentlige tannhelsetjenesten

Målselv, februar 2004: Istindan, Foto: Herulf Klo

Ny spesialitet ved kompetansesenteret
skrevet av: Siv Karin Atabong

Stingene settes. Uwe Peter og tannhelsesekretær
Mona H. Svendsen, operasjonsrommet for Oral kirurg.

Tannhelsetjenesten i Troms er
stolt
over
at
vårt
kompetansesenter
nå
kan
meske seg med en ny
spesialitet. Det er første gang
det offentlige helsevesenet i
Troms kan tilby oral kirurgi til
befolkningen. Uwe Peter er
norsk
autorisert
lege
og
tannlegespesialist
med
spesialitet oral kirurgi og oral medisin. Han har i tillegg
inne en søknad om godkjenning av spesialiteten
kjevekirurgi. Uwe har med seg solid erfaring fra sitt
hjemland Tyskland hvor han har drevet egen praksis i
tillegg til sykehuspraksis og undervisning ved
universitetet i Rostock.

Vi ønsker Uwe Peter lykke til og hjertelig velkommen til Tromsø.

AKTIVERING AV SIKKERHETSFUNKSJONENE I OPUS.
Etter påsken i år vil alle sikkerhetsnivå i Opus-programmet bli aktivert.
Dette vil blant annet innbære at alle brukere vil få et eget passord for innlogging i programmet, samt
passordbeskyttet signering av pasientjournalen.
Før dette settes i kraft vil det bli sendt ut nærmere informasjon til alle brukere om dato for endring
og hvilke passord den enkelte skal bruke.
Med hilsen
Svein Ingebrigtsen

Fylkestannlegen har ordet
Ja, så har du andre nummeret av Munnharpa i
hånden og vi er fremdeles interessert i bidrag
til bladet fra alle våre medarbeidere. Stort og
smått er like velkomment. Så sett deg ned å
bidra til neste nummer. Kom med ris eller ros
eller andre bidrag. Nå er det opp til deg om
dette er liv laga.
Mye
er
skjedd
siden
siste
nummer.
Fylkestannlegen har blant annet vært på
klinikkbesøk i Nord- og Midt-Troms sammen med
Herulf Klo for å tilpasse dataarbeidsplassene og
informere og bli informert. Jeg værer en god
stemning, og vi er blitt godt mottatt av hyggelige
og positive medarbeidere. Det gjør en
fylkestannlege optimistisk for fremtiden. Nå står
Harstad og Tromsø for tur etter påske. Dere får
nærmere beskjed om tidspunktet.
Vi legger ellers fremdeles mye energi i arbeidet
med
å
få
tannlegeutdanningen
og
kompetansesenteret på beina. Alt går foreløpig
etter
planene
og
nye
desentraliserte
spesialistutdanninger
i
radiologi,
protetikk,
endodonti og periodonti i Tromsø planlegges.
Velviljen fra Helsedepartementet er stor, så nå er
vi spent på bevilgninger til kompetansesenteret.
Det skjer mye spennende i Tannhelsetjenesten i
Troms fylkeskommune. I så måte er vi ganske
spesielle. Men det er mulig at den raske
utviklingen fører til en del vekstsmerter. De får vi
prøve å takle etter hvert som de oppstår. Uansett i
nasjonal sammenheng er vi privilegerte. Det må vi
ikke glemme.
Ellers skjer det en del på nasjonalt nivå.
Tannhelsetjenesten er mer i fokus enn tidligere.
Det er i statsråd oppnevnt et utvalg som
skal vurdere befolkningens rettigheter til
offentlig finansierte tannhelsetjenester og
egenandeler ved slike tjenester.

Utvalget som nå er oppnevnt skal fremme
alternative
forslag
angående
offentlig
engasjement på tannhelsefeltet gjennom blant
annet å vurdere:
• hvilke oppgaver bør være organisert
av offentlig sektor, og hva er behovet
for
samarbeid
mellom
aktuelle
forvaltningsnivåer
• hvilke innbyggere som i fremtiden skal
gis
rettigheter
etter
tannhelsetjenesteloven og etter øvrig
regelverk,
samt
bruken
av
egenandeler for å ivareta formålene i
gjeldende regelverk
• hvordan forebyggende arbeid samt
oppsøkende virksomhet kan ivaretas
på
en
kostnadseffektiv
og
formålstjenlig måte
• bruk av driftstilskuddsordning for å
ivareta offentlig tannhelsearbeid
• hvordan personellressurser kan sikres
til offentlige oppgaver, herunder
vurdere innføring av turnustjeneste for
tannleger og eventuell regulering av
tannlegemarkedet
Utvalget skal foreslå nødvendige lovendringer
som ivaretar de ulike forslagene. Det tas sikte
på at utvalget skal avgi sin innstilling i løpet av
våren 2005.
Fylkestannlegen i Troms fylkeskommune er
medlem av dette utvalget, så dersom han
oppfører seg ordentlig og tar folk med på råd,
kan kanskje miljøet i Nord – Norge komme
med noen kloke innspill. På mange måter kan
dette utvalget endre rammebetingelsene for
tannhelsevesenet i Norge.
Ja, dette var mitt bidrag til Munnharpa. Nå ser
vi frem til ditt i neste nummer.
Mvh
Endre

SMERTEKURS I TROMSØ 23.APRIL 2004
Troms tannlegeforening inviterer til kurs 23.april 10.00 – 16.00 på Radisson SAS i Tromsø.
Kursgiver er Lasse Skoglund, professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo. Han vil blant annet
komme inn på følgende tema: ulike smertetyper, hodepiner, kjeveledds-symptomer, medikamentell
smertelindring og sedasjon av voksne.
Kursavgiften er 1100,- og det inkluderer lunsj og kaffe.
Ytterligere informasjon kommer i neste nummer av TTF-nytt, og du kan også ta kontakt med Elin
Hadler-Olsen (Kvaløysletta) hvis du lurer på noe.
VELKOMMEN!
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Ozonprosjektet 2004
Skrevet av: Vilhelm Kjelsvik

Tannlege
ved Bardu
tannklinikk,
Lene
Perregaard,
deltar i et
studium
i
folkehelse
ved
Høgskolen i
Akershus
med
prosjektmål:
Tverrfaglig samarbeid skal fremme tannhelsen
i befolkningen.

klinisk forskningsklinikk, en klinikk som det skal
være attraktivt å arbeide ved – også når det
kommer utdannelse i Tromsø og ny klinikk på
Andslimoen i Målselv.”
”Mine prioriteringer i prosjektet blir”, sier Lene:
•
•
•
•
•
•

Ozonbehandling av pasienter med
demens og langetids sykehusopphold.
Behandling av ising i tennene.
Behandling av rotkaries.
Behandling av emaljekaries.
Behandling av meget dyp karies –
eventuelt trinnvis behandling for å
bevare pulpa vital.
Behandling av odontofobipasienter.

Henvisning av pasienter for ozonbehandling
kan tidligst bli realistisk høsten 2004. Det vil bli
utsendt
melding
om
tidspunkt
og
henvisningsrutiner.

”Jeg skal utarbeide rutiner for bruk av
ozonbehandling i Bardu kommune”, sier hun,
”og delmål blir å gjøre Bardu tannklinikk til en
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------komplementert med disse når dette arbeidet
er ferdig.

Troms Fylkeskommunes nye
hjemmesider
skrevet av: Siv Karin Atabong

Vi mottar gjerne råd og tips på hva sidene skal
inneholde i form av forslag til informasjon, og
menyer samt nyhetsartikler. Dette kan sendes
til siv.karin.atabong@tromsfylke.no
Les mer om dette på www.tromsfylke.no

-----------------------------------------------http://www.tromsfylke.no
Tirsdag 9. mars ble de nye hjemmesidene til
Troms fylkeskommune lansert.

Tannhelsetjenesten blir egen etat
Skrevet av: Siv Karin Atabong

FUNN i Narvik har i samarbeid med en
prosjektgruppen for nye Internett stått for
utformingen av et dynamisk og oversiktlig
nettsted som skal gjøre det enkelt å finne frem
til den informasjonen som er tilgjengelig.
Dette er en hjemmeside som er utviklet med
tanke på at det skal være lett å endre den etter
behov; siden er under kontinuerlig utvikling.
Nettstedet er nyhetsbasert og derfor avhengig
av fortløpende oppdatering.
Hjemmesiden har også fått et nytt og mer
publikumsvennlig navn; det samme gjelder for
våre nye e-post adresser. De nye epostadressene
er
fornavn.etternavn@tromsfylke.no.
Innholdet er for øyeblikket langt fra komplett.
FUNN jobber for tiden med utviklingen av egne
sider for tannhelsedistriktene våre. Siden vil bli

Fylkesrådet
vedtok
den
08.03.04
at
tannhelsetjenesten skal etableres som egen
etat. Begrunnelsen er bl.a at man styrker
tannhelse som fagområde dersom en ren
”fagråd”
får
hovedansvaret.
Synnøve
Søndergård blir tannhelseetatens fylkesråd.
Hun vil i tillegg få ansvar for folkehelse og
kultur.
Konsekvens av dette blir at stillingen som
etatssjef lyses ut. Nåværende fylkestannlege
konstitueres inntil etatssjef tilsettes.
Les mer om dette på www.tromsfylke.no

Nord-Troms tannhelsedistrikt
med distriktskurs på hurtigruta.
Skrevet av: Øystein Fredriksen

10. – 12. desember hadde Nord-Troms
tannhelsedistrikt distriktskurs på hurtigruta.
I et forrykende uvær på tur til Svolvær hadde vi
et svært lærerikt kurs i temaet: ”overgrep mot
barn”. Kursholdere var overlege Marianne
Fredriksen
og
spesialtannlege
Anne
Rønneberg Nordhov.
Vi kom aldri helt frem til Svolvær men ble
kastet av på Stokmarknes pga været.
Turen ble mye mer spennende en vi kunne
forestille oss. Heldigvis ble ingen sjøsyk og alle
var enig om at dette var en kjempeflott tur.
(At samme båt lengre sør på ruta fikk
motorstopp i full storm gjorde bare minnene
enda sterkere)

objekt, men han
sitter aldri så lenge
stille at vi får tak i
han. Odd ble ansatt
i tannhelsetjenesten
13. mai 1985, og han
har dermed overlevd
en del fylkestannleger. Ingen liten bragd spør du
meg. Det gode humøret, glimtet i øyet er i hvert
fall inntakt, og de nordnorske røttene gjør at
”han står han av”.
De siste årene har vært rimelig turbulente med
mange nye oppgaver og til tider hektiske dager.
Odd har stått på fra morgen til kveld og bidratt
til at vi alltid har kommet i havn. Han er som
poteten, kan brukes til det meste. Jeg arbeider
derfor for at pensjonsalderen for Odd heves til 75
år så vi kan ha glede av kompetansen og
arbeidskraften i mange år fremover. Men det er
viktig at vi gir han en lang sommerferie til
laksefiske.

GRATULERER MED DAGEN ODD !
Mvh
Endre
--------------------------------------------------------------

Glad gjeng som her nesten er tilbake i Tromsø
igjen.

----------------------------------------------------

Vi gratulerer!
50 års jublilanter januar – mai 2004:
Ingeborg Hansen, Harstad, 13. januar
Mona Hagen Svendsen, TkNN, 1. februar
Marianne Gaarden, Lyngseidet, 25. mars
May-Britt Hansen, Finnsnes, 18. april
60 års jubilanter:
Kirsti Holmboe, Harstad, 17. februar
Odd Norum, fylkestannlegens kontor, 22. mars
Odd Norum er 60 år.
Mandag 22. mars er dagen.
Odd er en institusjon, en levende databank og en
historiebok. På mange måter et verneverdig

Følgende har 25 års tjeneste i Troms
fylkeskommune i 2004:
Tromsø tannhelsedistrikt:
Overtannlege Peter Marstrander
Klinikksjef Arun Gadgil, Tromsdalen
Tannhelsesekretær Gunn Fjellseth, Tromsdalen
Midt-Troms tannhelsedistrikt
Tannhelsesekretær Elsa-Helen Flaate, Sørreisa
Tannhelsesekretær Sylvi Eriksen, Andselv
Nord-Troms tannhelsedistrikt
Klinikksjef Svein Ingebrigtsen, Lyngseidet
Tannlege Marianne Gaarden, Lyngseidet
Tannpleier Inger Helen Karlsen, Storslett
Tannhelsesekretær Karin Strøm, Skjervøy

Administrasjonen
ønsker alle en
riktig god påske!
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