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Melodi: Du skal få en dag i mårra

Det var en liten tannklinikk som gikk og var så lei,
Dem ville bli en stor klinikk, men plass det var det ei.
Spesialistene dem slutta, sekretæran likeså,
Men så hørte dem et sus som i fra fylkeshuset kom:
Du skal få et bygg i mårra som reint og ubrukt står,
Med masse rom og spesialister tell.
Og da skal vi rette opp att alle feilan fra i går,
Og da blir det jo så bra allikavel.
Og mailan går på kryss og tvers, med kopi tell alle
mainn.
Og dæm gjør jo noe med det, hvis de bare kainn.
Du skal få et svar i mårra, på mailan fra i går
med fine svar og lovnader fra oss
Og så ble tannklinikken bygd, et glasshus stort og flott
Det står der oppå UNN-hauen, et Soria Moria slott.
Vi fløtta i fra strandveien, en solvarm julidag
Men der kom det ut fra tannbyget et søkksvett
byggelag:

Du skal få steril i mårra, og lystgass likeså
Og kirurgi og gipslabben på stell.
Og Herulf han skal fikse alle feilan fra i går
Og da blir det jo så bra allikavel.
Og mailan går på kryss og tvers, med kopi tell alle
mainn.
Og dæm gjør jo noe med det, hvis de bare kainn.
Du skal få et svar i mårra, på mailan fra i går
med fine svar og lovnader fra oss
Og no er vi infløtta, og går og slit som folk gjør flest
Med pasienta på kontoran, der arbeidet går best.
Vi synes det blir for lite gjort og streve titt og trutt
Og vi trøste oss med lovnader når dagen blir for stutt.
Vi skal dempe lyd i mårra, akustikken skal bli bra
Uten barneskrik i gjennom lukket dør.
Og da kan dåkker borre og trekke likeså
Og pasientan får det godt allikevel.
Og mailan går på kryss og tvers, med kopi tell alle
mainn.
Og dæm gjør jo noe med det, hvis de bare kainn.
Du skal få et svar i mårra, på mailan fra i går
med fine svar og lovnader fra oss.

22 ppåå FFiinnnnssnneess ttaannnnkklliinniikkkk
Intervju med tannlege Gisa Peterhoff og
tannlegestudent Marit Bang

Gisa Christine Peterhoff (28) har vært tannlege
hos oss siden februar 2006. Hun er tysk, født og
oppvokst i Marburg. Studerte odontologi i
Würzburg, og var ferdig tannlege i 2004. Inntil
hun begynte å jobbe på Finnsnes, har hun
arbeidet med forskning og har også gjennomført
et norsk språkkurs i Berlin.
Det verste med å komme til Nord-Norge
var å måtte forlate venner og familie i Tyskland.
Mottakelsen blant kolleger og lokalbefolkning på
Finnsnes har vært enestående, og gjorde at
flytting og omstilling til et nytt land og en ny jobb
gikk mest mulig smertefritt. Finnsnes viste seg å
være større enn hun trodde, og var i starten litt
vanskelig å orientere seg i som utlending. Hun
var overrasket over at det var så mange
forskjellige tilbud her.
Gisa vil gjerne anbefale andre å komme
til Finnsnes, da hun har opplevd et behagelig
arbeidsmiljø fra første dag. Arbeidsmiljøet er
godt, det er alltid noen som har en spøk på lur
samme hvor stresset arbeidsdagen kan være.
Hun føler seg godt tatt vare på og integrert, så
hjemlengselen har blitt minimal. Språkproblem er
et tilbakelagt stadium, selv om det ikke var så
enkelt i begynnelsen. De fleste situasjoner ble
tatt med et smil, noen fikk seg også en god
latter. Dialekten kan kanskje fremdeles av og til
volde litt hodebry. Gisa bemerker at sekretærene
hele tiden har vært til god hjelp der
skolespråklærdommen ikke vil strekke til.
De faglige utfordringene i forhold til
Tyskland er vanskelige å vurdere, da hun ikke
har noe erfaring som tannlege i Tyskland, men
inntrykket er at vi har det mer faglig utfordrende
da vi behandler flere spesielle grupper av
pasienter enn i Tyskland. Gisa bemerker at det
siste også blir bekreftet av mora, som er
tannlege i Tyskland.

Finnsnes tannklinikk er kjent ut over
tannhelsetjenestens grenser for å feire enhver
liten og stor anledning med de utroligste kaker.
Dette synes Gisa er svært bra, og har selv kastet
seg inn i kakebakingen ved flere anledninger.
Men hun er litt bekymret for at utstrakt
kakekonsum kan gå ut over figuren.
På spørsmål om hun bruker naturen,
svarer hun at det er en selvfølge at den
fantastiske naturen vi har her i distriktet må
brukes. Dette skjer blant annet i form av jogging,
turgåing og padling om sommeren og skigåing
om vinteren. Hun går både langrenn og står
slalåm, men beskriver selv langrennsstilen med
et smil: ”som en tysker”.
Hun må tenke seg lenge om for å finne
noe hun misliker med Finnsnes. Men til slutt
kommer det: ”Det er alt for mye kjedelig ost, jeg
er altfor langt borte fra god ost!”
Vi kolleger var en tid bekymret for at
Gisa skulle komme til å forlate oss. Imidlertid kan
vi nå bare lene oss tilbake og puste lettet ut, da
vi kan observere at lokale stabiliseringstiltak har
fungert godt. (Til utenforstående kan vi informere
at hun er blitt samboer med en privatpraktiserende kollega på Finnsnes.) Gisa selv er
svært fornøyd med ”stabiliseringstiltaket”, og kan
informere oss om at hun ikke har noen planer
om å flytte!
Marit Linnestad Bang (26) er tannlegestudent
på 5. året ved Universitetet i Oslo, og har hatt 5
ukers praksis ved Finnsnes tannklinikk. Hun er
Vestfoldjente, født og oppvokst i Tønsberg. Før
hun begynte på tannlegestudiet har hun noe
arbeidserfaring, har vært på Bali, Indonesia, og
gått på Bjørknes skole i Oslo.
Finnsnes ble valgt som praksisklinikk
selv om hun egentlig ikke visste om Finnsnes i
det hele tatt, og aller minst at det skulle være en
by. Hun hadde et ønske om å reise til NordNorge, og komme vekk fra Oslo i
praksisperioden. Ønsket om å oppleve noe
annet, mer faglig utfordrende, var motiverende.
Hun var av den oppfatning at det var flere
muligheter for flere kliniske utfordringer i NordNorge enn på Østlandet.
Marit har trivdes godt her gjennom de
fem ukene hun har vært her. Hun beskriver
kollegene på klinikken som hyggelige og
hjelpsomme mennesker, som også er snille. I
begynnelsen var det litt lite faglige utfordringer,
men det bedret seg etter hvert, så det har blitt en
variert praksis med sykehjemsbesøk, deltakelse
i lystgassbehandling, premedisinering, hjemmebesøk og behandling av et variert pasientmateriale på klinikken.
Hun har fått benyttet fritiden til å få sett
seg mye rundt i distriktet. Har fått sett Lofoten i
strålende vær, som hun synes var svært flott.
Andøya, en forblåst utpost med god utsikt over
havet mot Senja (!). Hun har fått vært på Husøy
to ganger, både i fritids- og jobbsammenheng.
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Møtet med lokalbefolkningen har nok
satt varige inntrykk. Bildet av en Husøyværing
som ikke hadde rukket å få buksa lenger opp
enn til knærne før han åpnet døra har klistret seg
fast i hukommelsen for en stund framover. En
annen hjelpsom eldre mannlig pasient som
syntes Marit var så kaldt på hendene mente hun
trengte noen til å varme seg og spurte: ”Si meg,
får du deg ikkje mannfolk?“. Så det er vel ikke
rart hun mener at lokalbefolkningen her er en
spesiell rase.
Marit vil gjerne anbefale andre å komme
til Finnsnes. Hun synes vi har en godt utrustet og
moderne klinikk med et trivelig arbeidsmiljø.
Dessuten synes hun at det er mange bra
muligheter, særlig natur og turmuligheter i
området. På spørsmålet om hun kunne tenke
seg å søke på den ledige tannlegestillingen hos
oss, svarer hun dessverre negativt, men legger
ikke skylden på seg selv, men samboeren som
har en jobb som dessverre ikke kan kombineres
med å bo her. Han skal imidlertid ha uttalt at
”dersom jeg også var tannlege, skulle vi ha bodd
en periode i Nord-Norge”.
Tove Bendiksen og Øystein Bærø
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llaavvtteerrsskkeell ttiillbbuudd –– ggoodd
ttaannnnhheellssee eenn vveeii ttiillbbaakkee ttiill
ssaam
mffuunnnneett
Fylkeskommunen dekker nå betydelige beløp til
tannbehandling av denne pasientgruppen, som
har kommet noe mer på banen enn hva tilfellet
har vært tidligere. I Tromsø tannhelsedistrikt er
det utviklet et godt samarbeid med privat sektor
på dette området.
I tidsskriftet ”Medicinsk Vetenskap” ved
Karolinska Institutet nr. 3 for 2007 er det en
artikkel om tannlege Patricia De Palmas doktoravhandling om hjemløses munnhelse og
holdningen til tannhelse. Doktoravhandlingen er
den første i verden på dette området. Hennes
forskning består av både kvantitative og
kvalitative studier. Hun har undersøkt antall
tenner, tannkjøttslommer, kariesangrep og
eventuelle munnslimhinneforandringer hos 147
hjemløse individer i Stockholm. I tillegg til dette
har hun gjort grundige intervjuer av deltakerne i
studiet om deres forhold til munnhelsen.
Det som framkom i studiet - som en
overraskelse - var hvor viktig tannhelsen var for
denne gruppen. Bosted stod som nummer en,
men så kom tennene. Mange uttrykte at bra
tenner handler om verdighet og kjenne seg hel,
og gav håp om gjentilpasning til samfunnet.
Odd Norum

O
Ovveerrttaannnnlleeggeem
møøttee ii TTrroom
mssøø
2211..1111..0077 -- 2222..1111..0077

Dette møte er intet kollektivt besluttende organ.
Man drøfter gjensidige spørsmål og er et
innspill/høringsorgan for fylkestannhelsesjefen i
hans saksbehandling. På det siste møtet drøftet
man bl.a. følgende saker:
Etablering av direkte oppgjør med NAV. Dette
vil være etablert om ikke lang tid.
Ny bonusavtale. Den gamle bonusavtalen og
provisjonsavtalen opphører pr. 31.12.07. Fra
samme tidspunkt ønsker en å etablere en helt ny
bonusavtale. Det arbeides mot at også
produksjonsverdien etter takstene for gruppe D
etter statens/trygdens satser skal telle med
sammen med gruppe F i beregningen av bonus.
Man drøftet om hver tannlege skal få bonus etter
egen produksjonsverdi, og om hele klinikken
skal være bonusenhet for sekretærene og
tannpleierne på bakgrunn av den samlede
produksjonsverdien ved klinikken fra tannleger
og tannpleierne. Tannpleierne kan eventuelt
velge å ta ut bonus etter egen produksjonsverdi.
Mer detaljer omkring dette etter at saken er
drøftet/forhandlet med organisasjonene.
Revisjon av reglene for utbetaling av skyss og
egenandeler.

Odd Norum

Neste nummer av Munnharpa
Kommer ut til påsken 2008
TkNN får dette ærefulle oppdrag.
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FFyyllkkeessttaannnnhheellsseessjjeeffeenn hhaarr oorrddeett
Jeg vil benytte denne sjansen til å ønske alle
ansatte en riktig god jul. Samtidig vil jeg takke for
den innsatsen dere har gjort for befolkningen og
pasientene i Troms i det året som har gått. Jeg
er sikker på at alle er enig i at resultatet kunne
ha vært bedre dersom det hadde vært slik at vi
kunne jobbe med færre vakante stillinger og
større stabilitet i stillingene. Vi arbeider for fullt
mot et slikt mål. Det viktigste redskapet i dette
arbeidet er aktiviteter knyttet til tannlegeutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Troms
fylkeskommune og Den offentlige tannhelsetjenesten har vært en forkjemper for å etablere
og utvikle et slikt tilbud på nordnorsk jord.
For å utnytte behandlingskapasiteten vi
tross alt har i Den offentlige tannhelsetjenesten
er det viktig å øke behandlernes tid med pasient
i stolen. Et redskap som vi prøver å innarbeide
er SMS-varsling til pasientene. Det er viktig at
alle klinikker tar dette redskapet i bruk på en
systematisk måte. Et annet redskap som vi
innfører i disse dager og som dere vil få full
informasjon om i dagene før jul er innføring av et
nytt bonussystem. Dette systemet vil erstatte alle
gamle ordninger i distriktstjenesten.
Det stunder også mot nyttår, og jeg vil
benytte anledningen til å ønske oss alle et godt
nytt år både på jobb og på hjemmebane. Jeg vil
prøve å gjøre min del av jobben, men dersom vi
skal få et godt resultat er det viktig at alle yter sitt
beste. Med dette ønsker jeg dere alle riktig god
jul og godt nyttår!
Julehilsen fra Peter

Bruk av SMS i pasientinnkallingen som skal
gjennomføres ved alle klinikkene
Orientering
om
Universitetstannklinikken

situasjonen

ved

Valg av verneombud for perioden 2008 - 2009.
Tannpleier Marilyn Putney ble gjenvalgt også
som AKAN-kontakt. Tannhelsesekretær Gro
Hauglid ble valgt som varaverneombud.
Odd Norum

JJuubbiillaanntteerr ii
TTrroom
mssøø ttaannnnhheellsseeddiissttrriikktt

Tannpleier Tove Inger Løkvoll fylte 50 år
10.11.07. Dagen ble feiret på Kvaløysletta tannklinikk med kake og snitter. Hun fikk overrakt
blomster og fylkeskommunens krystallfat.

D
Diissttrriikkttssm
møøttee ffoorr TTrroom
mssøø
ttaannnnhheellsseeddiissttrriikktt 2222.. –– 2233..1111..0077
Fylkestannhelsesjefen
orienterte
fra
tannhelsemeldingen. Et av områdene som ble
drøftet var mulighetene for langåpne klinikker.
Problematikken
omkring
ikke
møtt
og
reservering av betydelig timeantall etter kode 7 i
dagbøkene er noe av årsakene til at en ønsker
en slik organisering, men også å kunne øke
servicetilbudet til befolkningen.
Generelt om varsling etter arbeidsmiljøloven og
helsepersonelloven
Bekymringsmeldinger til barnevernet. Takk til
overtannlegen i Harstad som har utarbeidet
retningslinjer og forslag til brev som Tromsø
også tar i bruk

Tannhelsesekretær Jorunn Kristin Ervik fylte
60 år 18.06.07. Dagen ble feiret på Nordøya
tannklinikk med kake og snitter. Hun fikk overrakt blomster og fylkeskommunens krystallfat.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår!
Hilsen Tromsø tannhelsedistrikt
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