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MUNNHARPA
Troms fylkeskommune
Den offentlige tannhelsetjenesten
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Tannhelsemeldingen er en gjennomgang av hele
tannhelsefeltet. Den har en visjon, mål, strategier
og forslag til tiltak. Meldingen har foreløpig
passert Fylkesrådet som har gitt sin tilslutning til
de strategiene som står i tannhelsemeldingen.
Den skal endelig vedtas i fylkestinget 12.-15. juni.
I slike meldinger er det sjelden noen finansiering
av tiltak, heller ikke i tannhelsemeldingen. Dette
innebærer at tiltak som krever økonomiske midler
eller stillingshjemler må realitetsbehandles på et
seinere tidspunkt selv om man har et generelt
vedtak som gir sin tilslutning til meldingen.
Det kan være at noen av dere savner en bredere
involvering og høring av de ansatte og deres
organisasjoner i tannhelsemeldingen. Det er ikke
til å legge skjul på at tannhelsemeldingen er blitt
til under tidspress. Dette har gått ut over blant
annet prosessen med de ansattes involvering. På
den annen side har Stortingsmeldinger heller
ingen høringsrunde. Det er viktig å være klar over
at det alltid vil være plass for å fremme gode tiltak
selv
om
de
ikke
står
beskrevet
i
Tannhelsemeldingen.

Hva er en tannhelsemelding? Dere har kanskje
hørt at Troms har fått et parlamentarisk system.
Fylkesrådet er sammenlignbart med statsrådkollegiet i en regjering. En fylkesråd er
sammenlignbart med en minister på nasjonalt
nivå. Fylkesrådet for kultur, helse og miljø som
omfatter tannhelsesektoren er Mariam Rapp fra
KrF.
Tannhelsemeldingen
er
en
fylkestingsmelding. Fylkestinget er sammenlignbart med Stortinget på nasjonalt nivå.
En fylkestingsmelding tilsvarer altså en
Stortingsmelding.

Tannhelsemeldingen blir sendt ut til alle
klinikkene. Jeg håper at dere får tid til å lese litt i
meldingen om det som interesserer dere. Jeg tror
det skal stå litt av hvert av interesse for hver
enkelt i meldingen. Med dette vil jeg gjerne takke
alle som har kommet med små eller store bidrag
til meldingen. Uten dere ville det uten tvil ha blitt
et dårligere produkt. Spesielt vil jeg takke Gun
Friis som arbeider på Hansnes og Sør-Tromsøya
tannklinikk, som fikk den store utfordringen å
tegne omslag til tannhelsemeldingen. Hun sa ja
på sparket, enda det var særdeles korte
tidsfrister. Veldig bra gjort! Tusen takk!
Peter Marstrander

Ha en fin sommer!
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Etter en trangbodd tilværelse skal endelig
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for
Nord-Norge, TkNN, før sommerferien inn i nye
og lekre lokaler i nytt bygg. TkNN blir etter dette
"samboere" med Institutt for Klinisk odontologi,
IKO, ved Universitetet i Tromsø. Det blir et
faglig spennende miljø, som i løpet av de
nærmeste
årene vil ekspandere
kraftig i
omfang.
TANN-bygget, som er bygd av Troms fylkeskommune og lokalisert like ovenfor UNN, er
2
totalt på 8 000 m fordelt på 4 etasjer.
IKO disponerer kontorareal i plan 4, mens
2
TkNN har ca 2 000 m . til sin rådighet i plan 3.
Universitetstannklinikk og Simuleringsklinikk er
lokalisert i plan 2, mens plan 1 inneholder
møterom,
auditorium,
garderober
osv.
Førsteinntrykket av bygget er lyse farger og
mye glass.
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I år samles tannhelsetjenesten i Troms og
Finnmark under Tannhelsedagene i perioden
10.–12. september til fagseminar og sosiale
arrangementer.
- Vi har hatt en del prosjekter sammen før, og
funnet ut at vi ville samarbeide mer over
fylkesgrensen, sier tannhelsesjef Torill H
Lauritsen i Finnmark fylkeskommune.
- Vi ønsker å se det nye tannbygget, og bruke det
odontologiske miljøet som bygges opp i Tromsø.
Tannhelsedagene har et fullspekket fagprogram
aktuelt for alle yrkesgrupper hvor tema er
Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med
påvisning av barnemishandling og overgrep mot
barn. Det er hentet inn meget engasjerte og
dyktige foredragsholdere lokalt og nasjonalt hvor
målet er mer kunnskap om emnet og et større
tverrfaglig samarbeid lokalt. Det vil også bli
omvisning på det flotte nye TANN-bygget, som på
dette tidspunkt offisielt er åpnet, samt en
storslagen festmiddag med underholdning og
dans.
Kjersti Anfinnsen

Flyttebil er bestilt til tirsdag 3. juli, og TkNN har
stengt hele uke 27 for pakking og flytting. Etter
installasjon i nytt bygg er vi tilgjengelig på nytt
telefonnummer: 77 78 90 00.
Det kan være en utfordring å flytte fra en trygg
og kjent tilværelse i en trang og intim
klinikk, over til en ny arbeidsplass i nytt stort
bygg. Det har vært gjort grundige forberedelser
til flytting i vinter og vår, der ansatte har satt seg
sammen i arbeidsgrupper som har sett med nye
øyne på innredning av rom, arbeidsrutiner,
pasientflyt, journaler, modellarkiver, osv, og det
har vært befaringer i nytt bygg underveis. Alle
ansatte har deltatt med stor iver og innsatsvilje.
Likevel er det vel slik at ting må gå seg til etter
innflytting når vi har høstet litt erfaring og
bygget har begynt å fungere ordentlig.
Vi kommer til å savne vår tilværelse
sammen med Sør-Tromsøya tannklinikk, selv
om vi til tider har trengt oss inn på deres arealer
og "tatt" av deres lokaler og behandlingsrom.
Nå skal Sør-Tromsøya bygges opp igjen og bli
Universitetstannklinikk, og være klar for å ta i
mot studenter i ekstern praksis fra 12. august.
Det er med blandede følelser vi pakker
journaler, modeller og utstyr ned i esker og gjør
klar for flytting, men uansett: - Vi gleder oss! Og
alle dere kolleger i tannhelsetjenesten; vi viser
dere med stolthet rundt i vårt nye
kompetansesenter om dere har lyst og mulighet
for å besøke oss!
Håkon Edvardsen
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Denis Turyatunga ser over skulderen min på en
ferdigtrukket melketann, og tankene mine raser
av gårde. Her står en tannhelsearbeider som
trekker 50 tenner daglig i Lira, Uganda. Han er
her for å observere og lære så mye han kan i
løpet av de neste 9 måneder i Tromsø
tannhelsedistrikt. Hva tenker han? Hva forventer
han av sitt opphold i Tromsø?
Hva er bakgrunnen til Denis, lurer jeg på.
”Jeg har en treårig tannhelseutdanning og kan
fylle, trekke, scale og pusse tenner. Her ønsker
jeg å lære mest mulig om endodonti,
kjeveortopediske plater, protetikk, fyllingsterapi
og nye materialer”, sier han.
Denis er kommet hit sammen med Ogwal Walter
som er dentaltekniker som skal lære om
vedlikehold
av
teknisk
utstyr.
De
er
Fredskorpsdeltakere i et utvekslingsprogram.
Det er Senter for Internasjonal Helse (SIH) som
koordinerer
prosjektet
fra
Tromsø.
SIH
samarbeider med Makarere Universitetet og
helsemyndighetene i Uganda. Tanken er at
studenter fra Tromsø kan få praksis i Lira som en
del av utvekslingsprosjektet.
forts.

Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb 6600, Strandveien 13, 9296 Tromsø. E-post til Munnharpa:
bente.bruvold@tromsfylke.no tlf: 77788280

2

”Jeg må si at snøen var veldig hvit og at
landskapet er fullt av høye fjell. Det var en
overraskelse. Jeg forventet en flatere
omgivelse, mer som Lira. Og så mye snø dere
har! Dette er min første tur utenlands, så alt er
nytt og spennende”. Jeg spør om hans første
inntrykk:
”Folk
er
sosiale
her,
men
overraskende for meg, de hilser ikke på
hverandre selv når man sitter tett sammen på et
offentlig sted!”
Så er det min tur å fortelle Denis noen artige
opplevelser jeg har hatt, i mine 30 år som
innflytter til Tromsø. Dette fører til hjertelig latter
og en god tone. Jeg tenker og håper på at
Denis og Walter vil få mange historier med i
bagasjen hjem til Uganda, og vi i
tannhelsetjenesten kan gjøre det vi kan for å
oppfylle hans faglige forventninger. Jeg ønsker
begge en lærerik og vennlig tid her i Tromsø.
Arun Gadgil
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28. februar gikk Oddveig Edvardsen over i
pensjonistenes rekker etter 37 år på samme
arbeidsplass. På Lyngseidet tannklinikk har flere
av oss jobbet sammen i over 27 år, og vi kommer
nok til å savne henne.
Siste arbeidsdag takket vi som kollegaer for det
gode samarbeidet vi har hatt. Hun ble feiret på
klinikken, og Svein overrakte henne et bilde som
er malt av en av tannhelsetjenestens kunstnere,
Kate Sandeggen.

Sommeren og sommerferien står for døra.
Den er vel fortjent.
Det er bare å finne fram kortbuksene og Tskjorten for i år blir det knallsommer i NordNorge. Håper alle har planer for noe de gleder
seg spesielt til i sommerferien. Det trenger ikke
være så stort. Ofte er det de små tingene som
gir mest glede. Grille, spise is, utepils, en båttur
eller en fjelltur. Reise utenlands? Gjerne det, da
setter vi stor pris på å komme hjem etterpå.
Etter sommerferien har vi også noe å glede oss
til. Vi skal ha tannhelsedager 10.–12.
september i Tromsø sammen med Finnmark. I
arrangementskomiteen
finner
vi
Kjersti
Anfinnsen fra Sør-Tromsøya tannklinikk og
Tromsø, og fylkestannhelsesjefen i Finnmark –
Torill Lauritsen. De har satt opp et spennende
program med tannhelse og barnevern som rød
tråd. Takk for arbeidet med tannhelsedagene!
Jeg gleder meg.
Neste hefte av Munnharpa blir et jubileumshefte. Den offentlige tannhelsetjenesten i
Troms er faktisk 50 år i år. Før 1984 het Den
offentlige tannhelsetjenesten ”Folketannrøkta”.
Et navn noen elsket og andre mislikte. Et
jubileumshefte innebærer større spalteplass
enn vanlig og enkelte historiske tilbakeblikk.
Også her er Kjersti Anfinnsen primus motor. Til
høsten ser vi resultatet. Håper alle blar i heftet
og finner noe å lese.
Men først skal vi ta i mot sommeren og en
velfortjent pust i bakken. God sommer!!
Sommerhilsen fra Peter
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20. april hadde Nord-Troms distriktsmøte på
Stigen Vertshus på Lyngseidet. Der ble Oddveig
takket for sin innsats i tannhelsetjenesten.
Hun ble hedret med KS-nålen og fylkesvaraordfører Ane Marthe Aasen var til stede for å
overrekke henne hederstegnet.

Etter syvogtredve år på tannklinikken,
er Oddveig på tur til å forlate butikken.
Tiden skal nytes med rødvinsdrikke,
mens damen studerer Senjens budstikke.
Vi takker for innsatsen her på klinikken,
Og tilbyr en fremtidig strøjobb i butikken!
Marianne Gaarden
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Et Ad-hoc utvalg, nedsatt av TAMU, har
utarbeidet et forslag til ny opplæringsplan for
tannhelse for tidsperioden 2007-2010. Forslaget
behandles i TAMU i september etter at det har
vært hos overtannlegene for høring.
Utvalget har under arbeidet tatt med viktige
signaler som er kommet fra våre kollegaer.
Det er viktig at det foretas en årlig rullering av
planen, og at distriktene har en mer aktiv rolle når
opplæringsplanen behandles som en del av det
årlige budsjettarbeidet.

Tannpleier Tove Grunnvåg, Tromsdalen tannklinikk
fikk ved en tilstelning fredag 27. april overrakt
blomster og gavekort etter 25 års fartstid i
Tannhelsetjenesten i Troms. Vi takker for innsatsen
og gratulerer jubilanten!

*****

Troms fylkeskommune har som målsetting at
medarbeiderne skal utnytte og utvikle sin
kompetanse gjennom planlagt satsning på
kompetanseoppbygging.
Dersom
tannhelsetjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass, må
forventningene fra de ansatte når det gjelder
vedlikehold av kunnskap og kompetanseutvikling,
innfries.
I forslaget til ny opplæringsplan ligger:
* Føringer for fordeling og bruken av
opplæringsmidlene som er delegert til
overtannlegene. Dette gjelder tildeling av sentrale
kursmidler.
* Det er foreslått at tannhelsesekretærene skal
tildeles individuelle kursmidler hvert 3. år.
* TSE (systematisk etterutdanning) er foreslått
dekket av arbeidsgiver.
* Fylkesvise samlinger er foreslått hvert 2. år.
Utvalget ser det som svært viktig at
opplæringsplanen skal være en aktiv del av
budsjettarbeidet.
For å kunne dokumentere midler brukt til
kompetanseutvikling foreslår utvalget at det
opprettes et prosjekt i regnskapet hvor alle
utgifter knyttet til kompetanse og annet som skal
dekkes over opplæringsbudsjettet, ved anvisning
konteres dette prosjektet.

Tannhelsesekretær Rannveig Berntsen, Nordøya
tannklinikk, fikk ved en tilstelning onsdag 16. mai
overrakt blomster og gavekort etter 25 års fartstid
i Tannhelsetjenesten i Troms.
Vi takker for innsatsen og gratulerer jubilanten!

Neste nummer av Munnharpa
blir et jubileumsnummer som utgis i forb. med
Tannhelsedagene i Tromsø 10.-12. september.
Midt-Troms tannhelsedistrikt får oppgaven med
å lage Munnharpa i oktober.
Med hilsen Bente Bruvold

Det er viktig at bruken av midlene kvalitetssikres
og at arbeidsgiver har oversikt over den enkelte
arbeidsstakers kompetanseutvikling.
Utvalget foreslår at arbeidstakerne som deltar på
kurs sender inn oversikt over hvilke kurs man har
deltatt på. Dette skal danne grunnlaget for
overtannlegenes
årlige
rapportering,
og
arbeidsgiver kan dokumentere den enkeltes
kompetansenivå, og hvilken faglig og personlig
utvikling den ansatte har fått. Registreringen kan
gjøres enkel ved hjelp av et registreringsskjema
på data.

Utvalgets medlemmer: Marita Nilsen, Heidi
Leirvik, Odd Norum og Marianne Gaarden.
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