Miljødag ved Målselv tannklinikk
Målselv tannklinikk avviklet en flott miljødag i mai.
Vi møttes først på klinikken for å komme i gang med
gruppearbeidet. Vi tok for oss resultatene fra miljøkartleggingen 2011, og valgte ut noen punkter som vi
ønsket å jobbe videre med.
Senere tok en trivelig bussjåfør oss med til Finnsnes,
hvor vi ”bordet” nostalgiske MS “Lofoten” fra 1964.
I strålende vær og blankstille sjø fikk vi en
uforglemmelig tur til Tromsø.

Vi arbeidet videre med gruppearbeidet om bord, helt
frem til det ble tid for en deilig lunsj.
Etterpå fikk vi besøke kapteinen på broen som
gladelig fortalte om MS ”Lofoten”.
Avslutningen tok vi på Skarven – på Biffhuset, og
siden ble det buss hjem til innlandet i flott vær og
midnattssol.
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Ergonomikurs

Kveldskurs om veileder i god
klinisk praksis

Det har vært avholdt ergonomikurs ved Målselv
tannklinikk.
Målselv, Bardu og Storsteinnes tannklinikk deltok på
samlingen 24. mai. Samme kurs har tidligere vært
avholdt på Finnsnes tannklinikk hvor også Sørreisa
tannklinikk deltok.

Helsedirektoratet har engasjert tannlege Carl
Christian Blich til å informere om veilederen “God
klinisk praksis i tannhelsetjenesten – en veileder i
bruk
av
faglig
skjønn
ved
nødvendig
tannbehandling”. Den 31. mai var turen kommet til
Troms fylke, der han foreleste på kveldskurs på
TANN-bygget i regi av Troms tannlegeforening.
Kurset var åpent for alle personellgrupper i
tannhelsetjenesten.
Carl Christian Blich har vært leder for arbeidsgruppa
som laget grunnlaget for veilederen. Han la vekt på
at presentasjonen på kurset var hans personlige
framstilling
preget
av
erfaringer
som
privatpraktiserende tannlege i Oslo, tidligere
president i tannlegeforeningen og som Høyrepolitiker. Hans synspunkter på kurset var derfor ikke
nødvendigvis sammenfallende med
Helsedirektoratet.

En kursdag med fullt fokus på ergonomi på Målselv
tannklinikk med fysioterapeut Marleen Gregusson.

Sammen med oss stilte de mannsterk fra Bardu og
Storsteinnes tannklinikk. Vi skulle lære hvordan vi
best mulig ivaretar kroppen vår, samtidig som vi best
mulig kan utføre vårt arbeide!
Med en instruktør med god faglig tyngde,
engasjerende evne til å lære fra seg iblandet passe
mengde humor, ble det en lærerik, interessant og
morsom dag. I grupper på tvers av klinikkene delte vi
erfaringer som vi også prøvde ut i praksis etterpå.
Alle fikk vi noe nytt å tenke på og å være
oppmerksomme på!
Arbeidsstillinger er så mangt og det
forefinnes utrolig mange varianter – på godt og ondt!
KJEMPEFLOTT!

Susanne Elting

Akvarellutstilling
Sørreisa tannklinikk har for tiden utstilling av
akvareller. Bildene er malt av Eivor Johansen.

Flere forhold har medført behov for en slik veileder.
Utgangspunktet var behandlingen av Stortingsmelding 35, der det ble etterlyst en veileder i hva
som er nødvendig tannbehandling. Nyordningen fra
2008 med refusjon fra HELFO uten forhåndssøknad,
og Forbrukerrådets “test” av privatpraktiserende
tannleger, viste også behov for en slik veileder. Han
viste også til at det er like mange norske
tannlegestudenter i utlandet som i Norge.
Blich la vekt på at veilederen ikke var tenkt å gi
detaljerte anvisninger på alle kliniske problemer.
Veilederen var ment å være en prosessveileder som
ga anvisning på hvordan man skulle tilnærme seg en
løsning som tok hensyn til hele pasienten. Utgangspunktet må være hva som er til pasientens beste.
Veilederen har tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets
definisjon:
Akseptabel oral helse innebærer at brukeren:
•
•
•

ikke har smerter, ubehag eller alvorlige
lidelser i munnhulen
har tilfredsstillende tyggefunksjon
kan kommunisere og ha sosial omgang uten
problemer som skyldes tennene

Nødvendig tannbehandling er den informasjon og
behandling som skal til for at enkeltpersoner kan
oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral
helse.

Ho bruker mye motiv fra lokalområdet eller NordNorge i det hele tatt. I tillegg har ho en serie med
skjeve hus i glade farger.
Bildene er til salgs om noen skulle være interessert.

Veilederen gjelder også for tannbehandling av barn.
Blich så ikke helt behovet for det nystartede arbeidet
med å lage en veileder for tannbehandling av barn
og ungdom.

Elsa-Helen Flaate
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Tannlege Finn Fjærvoll
pensjonerer seg
Illustrert med erfaringer fra egen praksis, snakket
Blich om journalen som arbeidsredskap og juridisk
dokument. Pasienten skal informeres om alternativer
og tas med på prognosevurderingen. Han advarte
mot å sette i gang omfattende behandling før en over
tid hadde vurdert pasientens evne til egenomsorg.
Spesielt viktig er det å journalføre følgende
hovedpunkter:
1.
Pasientens ønsker
2.
Anamnese
3.
Funn
4.
Diagnoser
5.
Informasjon gitt om behandlingsalternativer
og prognoser
6.
Behandlingsplan med informert samtykke.
7.
Oppfølging.
Blich avsluttet med å filosofere rundt begrepene
overbehandling og underbehandling. Fra egen
praksis hadde han erfart at pasientene ikke alltid var
tjent med omfattende kroneterapi i det lange løp. På
den annen side antydet han behovet for implantatbehandling på tvilsomme tannsett hos eldre før
pasienten ble pleietrengende. “Får ikke karies i et
implantat”.

Ivar Parmann

Utdeling av KS Hedersmerke
Tannhelsesekretær Karen Grete Figenschau ved
Bardu tannklinikk pensjonerer seg etter lang og tro
tjeneste.

I den forbindelse ble det overrakt KS Hedersmerke
og diplom samt erkjentlighetsgave fra TFK.
Karen Grete har jobbet ved Bardu tannklinikk siden
1981 og har således jobbet ved klinikken i 31 år.
Hun har vært en dyktig, pliktoppfyllende, stabil og
meget verdsatt arbeidstaker i TFK. Vi ønsker Karen
Grete alt godt for pensjonisttilværelsen.

Susanne Elting

Tannlege Finn Fjærvoll takker for seg etter lang og
tro tjeneste ved Sjøvegan tannklinikk. Finn startet
som distriktstannlege i Myre og jobbet der i perioden
1967 til 1975.
I 1975 kom Finn til Salangen og ble ansatt som
tannlege ved Brøstadbotn tannklinikk.
Fra 1990 til 2004 fungerte Finn som klinikksjef ved
Sjøvegan og Brøstadbotn tannklinikker.
Fra 2004 har Finn jobbet i en privat avtale.
I begynnelsen av juni passerer Finn en ny milepæl
og har signalisert at han er ved å starte på
pensjonisttilværelsen. Vi er nå ikke helt sikre på at
det stemmer helt og blir ikke overrasket om han
ønsker å fortsette en stund ennå.
Finn har vært og er fortsatt en viktig person for
tannklinikken på Sjøvegan. Han har vært en meget
stabil og dyktig kliniker som har gitt gode tjenester/
tilbud til flere generasjoner av Salangsværinger.
Finn er en pliktoppfyllende person som har pasienten
i fokus.

Tilstelning ble avholdt ved klinikken med taler,
erkjentlighetsgave, mat og drikke og pensjonert
tannhelsesekretær Kjærlaug Hellefossmo deltok
også på markeringen av sin mangeårige kollega.
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Fylkestannhelsesjefen har ordet

Miljødag hos Söta bror

I forrige Munnharpe skrev jeg om en henvendelse fra
Praksiseierforeningen om offentlig subsidiering eller
konkurransevridning på tannbehandling av voksne i
forhold til privat tannhelsetjeneste. Nå er det “noen”
som har meldt denne saken inn til ESA, og staten
har fått en henvendelse fra ESA om dette. HOD har
igjen henvendt seg til fylkeskommunene med
spørsmål
om
hvordan
Den
offentlige
tannhelsetjeneste sikrer seg at de har overskudd på
voksenbehandlingen, slik at den ikke subsidieres av
offentlige midler som er stilt til disposisjon for de
prioriterte gruppene.
Samtidig er det to saker oppe i fylkestinget i
juni som berører Den offentlige tannhelsetjenesten i
Troms. En sak er fra forvaltningsrevisjonens
gjennomgang av tannhelsetjenesten i 2011.
Forslaget til vedtak er at:
“Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å
følge opp anbefalingene i rapporten Ressursbruk i
tannhelsetjenesten som følger:
•For å bidra til best mulig styringsinformasjon til de
folkevalgte bør Troms fylkeskommune gjennomgå sin
egen KOSTRA-rapportering knyttet til tannhelsetjenesten
generelt, og spesielt rapporteringen knyttet til driften av
TkNN.
•Troms fylkeskommune bør fremskaffe tilfredsstillende
oversikt over inntektene og kostnadene knyttet til
tannhelsetjenestens betalende klientell
•Troms fylkeskommune bør fremskaffe tilfredsstillende
oversikt over hvor stor del av kostnadene og inntektene
knyttet til driften av TkNN som gjelder pasienter utenfor
Troms fylke”.
Den andre saken gjelder budsjettet. Vi gikk
med et underskudd i forhold til budsjett på 3,5 mill. kr
i 2011. I tillegg fikk tannhelsetjenesten et budsjettkutt
på 2 mill. kr som sin del av fylkeskommunens
inntektsbortfall i forbindelse med den vanskelige
situasjonen for Troms Kraft. Fylkeskommunen har de
siste årene vært vant til å få et årlig utbytte på 72
mill. kr fra Troms Kraft, som en nå må se bort ifra.
De 5,5 mill. kr er i følge saken planlagt å
dekkes inn på følgende måte:
• Anbud på tanntekniske arbeider for fritt klientell 1
mill. kr
• Produktivitetsforbedringer som følge av mer
stabilitet i stillinger m.m. 2, 3 mill. kr
• Nedleggelse av klinikkene på Arnøyhamn,
Vannareid og Brøstadbotn 0,2 mill. kr
• Prisøkning for voksne, 6 % (i tillegg til vanlig
prisjustering) 2 mill. kr.

Torsdag 12. april tok vi på Storsteinnes tannklinikk
en miljødag der vi kjørte til Kilpis for en skitur i den
finske naturen.

Men ikke alt er økonomi. I juni skal vi lage en
forskningsstrategi for tannhelsetjenesten i NordNorge og i Troms. Det håper vi kan resultere i nye,
spennende muligheter for de som har innovative
ideer eller er interessert i å delta i forskning på en
eller annen måte. Det kommer vi tilbake til.
Jeg ønsker alle en god sommer!

Peter Marstrander

Jens hadde smøring med og bisto der han kunne.
Lena hadde smørefrie ski og etter hvert flere cm snø
festet til undersiden av skiene. Dette medførte
naturlig nok til en heller dårlig glid. Damene satt seg
etter hvert ned med store matpakker og koste seg
med god mat og varm drikke, mens mannfolka ville
gå en litt lengre skitur. Alle var vi enig om dagen var
flott og at det var godt å gjøre noe sammen utenfor
tannklinikken. Med på turen var Grete, Eva, Lena,
Jens, Edwin og Lill-Mari.

Studenter i praksis
Så er «vårperioden» for tannlegestudenter i ekstern
praksis overstått – atter en gang.
I år var det 3 studenter ved Målselv tannklinikk Izabel Høgstad, Maria Vestjord og Siv Steffenakk.
Tradisjonen tro ble det en liten tilstelning med taler
og overrekkelse av de tradisjonelle Målselvsokkene.

På bildet ses studentene sammen med sine to
veiledere Hilde Halvorsen og Torunn Løvheim.
To av studentene blir i distriktet etter endt studium og
skal jobbe ved to av distriktets klinikker.
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