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Den offentlige tannhelsetjenesten
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Seniorseminar i Harstad
Av: Vilhelm Kjelsvik

16 offentlige tannleger av edle årganger i
Troms fylkeskommune har vært på
seminar.
Mandag 29. og tirsdag 30. mars var eldre
tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten i
Troms samlet til seminar. Fylkestannlegen
åpnet med å vise til at nettopp de eldre og
erfarne tannlegene som nå står foran
pensjonsalder er en stabil, viktig og nødvendig
ressurs for å komme i gang med
tannlegeutdannelsen
i
Tromsø.
Som
instruktørtannleger
både
ved
universitetsklinikken og ved studentpraksis ute
i distriktet, er fylkeskommunen helt avhengig
av at en stor del av de eldre tannlegene
fortsetter ut over mulig pensjonsalder.
Tannleger har en særaldersgrense på 65 år og
kan gå av med pensjon fra 62 år.
Aldersfordelingen blant ansatte tannleger i
Troms er slik at den eldste aldersgruppa er
relativt stor, mellomsjiktet er lite og de unge
tannlegene er svært ustabile i sine
ansettelsesforhold.
Fylkestannlegen satte mye inn på å beholde
eldre tannleger i fortsatt arbeid i Troms, og
seminaret gikk i korthet ut på å vise hvilke
økonomiske og arbeidsmessige forhold som
var tilgjengelig, og hvilke ordninger som kunne
virke stimulerende for å fortsette på heltid eller
deltid.
Verner Bakke fra Senter for seniorpolitikk
snakket om ”Jeg og jobben min. Hva ønsker
jeg?”, og Jannicke Hauge fra KLP orienterte
om ”Tjenestepensjon, AFP og folketrygd”. Hver
enkelt deltager på seminaret fikk en personlig

samtale
med
pensjonsrettigheter.

henne

om

sine

Mandagskvelden ble avrundet med felles
middag i festlig lag. Et sangkor fra Harstad
framførte uventet sang av høy klasse under
første del av middagen.
Neste dag fortsatte med Verner Bakke. Han
ledet oss alle gjennom gruppeoppgaver som
senere ble diskutert i plenum. Oppgavene
fokuserte på forhold som kunne gjøre slitasjen
mindre, og forholdene bedre for å oppnå at
flere tannleger kunne tenke seg å arbeide ut
over pensjonsalder. Det var stort engasjement
blant deltagerne, og løsninger på utfordringene
ble prøvd og veid på gullvekt før de ble
nedskrevet og oversendt til fylkestannlegen.

-Godt humør rundt bordet..

Det var nærmest et samstemt ønske om at det
som ble oss til del på seminaret skulle vi fått
vite for flere år siden. Eldste deltager var 68 år
og den yngste ca 55. Femtifem pluss ble brukt
som en betegnelse på gruppa.
Loddet er kastet. Nå gjenstår forhandlinger og
implementering av nye arbeidsavtaler.

Fylkestannlegen har ordet
Sett av datoene 16. og 17. september i
timeboka. To begivenheter finner sted i dette
tidsrommet. Universitetet markerer åpningen
av tannlegeutdanningen og tannhelsedagene
går av stabelen i Tromsø. Arrangementene
integreres så alle skal få med seg begge
begivenhetene. Dere informeres etter hvert.
Velkommen !

Evalueringen er lagt ut på vår hjemmeside.
Vårt mål er å utdanne tannleger fra landsdelen
til spesialister i landsdelen.
Mvh
Endre

Ellers takker jeg for en hjertelig mottakelse på
runden Herulf Klo og undertegnede har
gjennomført i distriktene. (Tromsø står for tur
etter sommerferien) Det er blide og positive
mennesker overalt og det oppleves godt å
komme seg ut ”i det virkelige liv.” Man har
kanskje dessverre en tendens til å sitte for mye
ved skrivebordet. Byråkratiet krever imidlertid
sitt av fylkestannlegen. Et av formålene med
turen var å vurdere ergonomien i forhold til
dataskjermer / tastatur og en del forbedringer
ble lovet under turen. Jeg håper disse kommer
i orden etter hvert, men ber om tålmodighet.
Herulf Klo har et stort geografisk område å
rekke over og for mye å gjøre. Han må først og
fremst prioritere å holde klinikker i drift. Vi
arbeider med å styrke bemanningen på
dentalteknikersiden, men det er ikke så lett i
disse trange økonomiske tider. Det vil
imidlertid bli fremmet en sak til politikerne.
Fylkestannlegen har i disse dager mottatt brev
fra universitetet hvor de ber om redegjørelse
for klinikker som egner seg for utplassering av
tannlegestudenter.
Følgende
steder
er
foreløpig
utpekt:
Sonjatun,
Lyngseidet,
Finnsnes, Harstad og en eventuell ny klinikk på
Andslimoen. Tromsø tannhelsedistrikt vil bli
benyttet i den grad tannlegestudenter har
spesielle grunner for det. Utfordringen nå er å
få fylkestinget til å oppgradere klinikkene til
den standarden universitetet ønsker. De første
studentene utplasseres i 2007.
Fylkestinget
vedtar
i
disse
dager
forhåpentligvis finansiering av ”Tanngarden”
som er kostnadsberegnet til kr 27 058 069,-.
Går det etter planen starter gravingen til
høsten. Bygget blir på ca 8000 kvadratmeter
hvorav kompetansesenteret utgjør ca 2000.
Med vedtaket i fylkestinget er en viktig milepæl
passert. Åpningen planlegges til studiestart
2006.
Den første evalueringen av den desentraliserte
spesialistutdanningen i kjeveortopedi foreligger
og konklusjonene er positive. Det er grunn til å
være stolte og jeg takker alle bidragsytere.
Dette er et pilotprosjekt og vil være en mal for
andre spesialistutdanninger vi planlegger å
utvikle.

Hilsen fra fylkesråden
Etter at tannhelseetaten ble vedtatt opprettet
den 8 mars, har vi gjennomført en god og
konstruktiv dialog for å få alle praktiske
konsekvenser av vedtaket på plass. Det er vi
nå i havn med, etter at de siste drøftinger
med de ansattes organisasjoner ble gjort den
10 juni. Når høsten kommer står
utfordringene i kø, og det er bra å vite at alle
etatens medarbeidere nå er på plass. Med
den innsatsvilje og den brede kompetanse
etatens ansatte har er jeg sikker på at vi
sammen klarer utfordringene. Jeg ønsker alle
etatens medarbeidere en god og velfortjent
sommerferie.
Synnøve Søndergaard
Fylkesråd

INFO:
Tannhelseetatens administrasjon vil være
ubemannet 21. – 23. juni grunnet OUsamling
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Løvetannprosjektet
31.12.2003

ble

avsluttet

Av: Irene Sandnes

Hensikten med prosjektet var
å bedre
samarbeidet
mellom
fylkeskommunal
tannhelsetjeneste og kommunal pleie- og
omsorgstjeneste i Troms.
Vi satte oss to hovedmål:
1. Pasienter i institusjon og hjemmesykepleien
i Troms skal ha tilfredstillende tyggefunksjon,
kunne ha sosial omgang uten plager og ikke
ha smerter i munnen.
2. Pleie- og omsorgspersonell i kommunene
skal ha innarbeidede rutiner som gjør at
munnstell blir en del av helhetlig pleie.
I prosjektperioden hadde vi disse målene:
1. Bedret samarbeid mellom fylkeskommunal
tannhelsetjeneste og kommunal pleie- og
omsorgstjeneste for å fremme helhetstenkning
der forebyggende tannhelsearbeid og
samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer blir
vektlagt.
2. Ved prosjektets slutt skal det være etablert
faste samarbeidsavtaler mellom
institusjonene/hjemmesykepleien og
tannhelsetjenesten, på stedet, med rutiner for
forebyggende tannhelsearbeid for eldre
langtidssyke og funksjonshemmede.
Vurdering:
For å kontrollere om vi har nådd målene er
følgende opptellinger gjort;
- antall institusjoner og
hjemmesykepleieenheter i Troms
- i hvor mange av det totale antallet enheter
er avholdt møter med ledelsen
- antall underskrevet samarbeidskontrakter
- gjennomført undervisning i institusjoner og
hjemmesykepleieenheter
Intern spørrerunde blant de som har jobbet
med Løvetannprosjektet.
Tema
var
prosjektet
som
helhet,
samarbeidsmøtene; hvordan de fungerte
samarbeidskontrakten; brukes den, og litt om
undervisning.
På spørsmål om hvordan prosjektet har vært til
hjelp i arbeidet med gruppe C, svarte de aller
fleste at de synes det har vært positivt.

En av utfordringene har for mange vært en
stadig intern omorganisering av pleie- og
omsorgstjenesten
Samarbeidsmøtene har også fungert ulikt.
Noen synes de har fått god tilbakemelding
mens andre sier det har vært liten inntresse fra
pleie – og omsorgstjenesten.
Hovedtyngden av tannpleierne synes det er
verdifullt med et slikt årlig møte.
Like
store
variabler
finnes
i
tannhelsepersonellets
oppfatning
av
samarbeidskontrakten.
Noen er veldig positive mens andre opplever
den som unyttig.
Det ser for mange ut som om det etter endt
undervisning er blitt enklere for pleiepersonell
å ta kontakt med tannhelsetjenesten.
Men det er også kommet frem fra flere at de
har tilbudt undervisning men ikke fått noen
respons fra pleie – og omsorgstjenesten.
Oppsummering:
Tannhelsetjenesten i troms har med dette
prosjektet kommet et langt stykke på vei i
forhold til de satsningsområder
som
Helsedepartementet har bestemt at vi skal
satse på i det forebyggende arbeidet.
1: Bedre tannhelse blant Norges femåringer
2: Bedre munnhygiene for syke eldre på
institusjon
I alle distriktene i fylke finnes en egen oversikt
over hva som er gjort i hver kommune, disse
kan fåes ved henvendelse til
tidligere
prosjekttannpleiere

Paradokset med forebyggende arbeid er at
jo bedre det er, desto mindre synlig er
resultatet
NOU - Helserådstjenesten

INFO:
Revidert HMS-håndbok finnes nå på
hjemmesida vår
http://www.tromsfylke.no/tannhelse
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MaxilloPol@r - et nytt desentralisert
spesialutdanningsprogram på
trappene
Av: Hedda Høvik

I
prosjektet
MaxilloPol@r
planlegges
desentralisert,
universitetsledet
spesialutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi
fra høsten 2005. Ved Det odontologiske
fakultet, UiO er det planlagt å ta opp til
sammen fire kandidater i kjeve- og
ansiktsradiologi, to til utdanning sentralt og to
til desentralisert utdanningsopplegg ved
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for
Nord-Norge, i Tromsø. De fire kandidatene vil
registreres ved Det odontologiske fakultet,
UiO, som gjennom Avdeling for kjeve- og
ansiktsradiologi er faglig ansvarlig for
utdanningen. Kandidatene skal følge samme

studieopplegg, og både faglig og sosialt
fungere som ett kull.
Kandidatene skal sikre nødvendig tilvekst og
rekruttering av spesialister i kjeve- og
ansiktsradiologi til radiologimiljøet nasjonalt, til
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for
Nord-Norge og til grunnutdanningen av
tannleger ved Universitetet i Tromsø.
Prosjektet ønsker å stimulere til samhandling,
kommunikasjon og kompetanseoverføring
mellom
institusjoner,
ved
bruk
av
telemedisinske løsninger. Dessuten ønsker en
å innlede, utvikle og styrke et samarbeid lokalt
i
Tromsø
mellom
Tannhelsetjenestens
kompetansesenter for Nord-Norge, Institutt for
klinisk odontologi ved Universitetet i Tromsø
og Radiologisk avdeling og Nasjonalt senter for
telemedisin samt andre aktuelle avdelinger ved
Universitetssykehuset Nord-Norge.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publiseringsgruppa på kurs
27. mai 2004
Av: Vilhelm Kjelsvik

Nå er det like før Tannhelsetjenestens
distriktssider legges ut på nett. Det har vært
arbeidet med en mal og publiseringsverktøy for
sidene en stund. Torsdag 27. mai var
publiseringsgruppa samlet til kurs på
Fylkeshuset i Tromsø.

publikum. Det er ønskelig med tilbakemelding
fra besøkende gjester. Alle forslag og innspill til
forbedringer når det gjelder layout, valg av
informasjon og nyheter mottas med takk.
Tips din lokale representant i
publiseringsgruppa eller overtannlegen i
distriktet ditt.
--------------------------------------------------------------

50 års jubilanter juni – august 2004:
Bodil Elisabeth West, Storslett, 16. juli
Karin Pedersen, Finnsnes, 1. august
60 års jubilanter juni – august 2004:
Astrid Nikolaisen, Gratangen, 27. juli
Peggy Helland, Tromsø, 6. august

Vi gratulerer!
Foto: Vihelm Kjelsvik

Gruppa var ikke helt fulltallig. Det er travle tider
for mange i Tannhelsetjenesten og vanskelig å
finne tid som passer for alle. Men de
frammøtte fikk gjennomgått
publiseringsverktøyet, og dessuten øve seg litt
på de forskjellige funksjonene. Funn as i
Narvik er leverandør av publiseringsløsningen,
og en representant fra firmaet, Lars Ivar
Simonsen, var kursholder.
Nå gjenstår det å se om det blir mulig å samle
og legge inn informasjon på sidene slik at det
kan bli et nyttig hjelpemiddel både for ansatte i
Tannhelsetjenesten, og ikke minst for

Ja, da takker vi for denne gang; med ønske om
mange varme og solfylte dager i tiden
fremover.

-Fylkestannlegen alltid beredt! Vårtur til Hella 7. mai
2004. foto: Herulf Klo

God Sommer!!

Bidrag til Munnharpa sendes: siv.karin.atabong@tromsfylke.no. Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, pb 6600, 9296 Tromsø tlf:
77788285 faks: 77788376 e-post: tann@tromsfylke.no

4

