Tannhelsedagene 2012
Foreløpig program
08.11.2012:
Kl 1030 – 1200 Ankomst, registrering, enkelt måltid, innsjekking
Kl 1200 – 1230 Åpning ved fylkesråd Mariam Rapp. Div. informasjon
Kl 1230 – 1315 Tore Arne Larheim: Vanlige røntgenbilder – uvanlige funn - uvanlige røntgenbilder
Kl 1320 – 1450 Maud Bergdahl: Smitte-/bakterienivå i munnhulen
Kl 1450 – 1510 Pause, kaffe/te/kake
Kl 1510 – 1640 Ørjan Olsvik: Smittevern, hygiene og mikrobiologi
Kl 1640 – 1700 Ivar Parmann: Veileder for tannhelsetilbud for barn og ungdom
Kl 1900 -

Middag, sosialt program

09.11.2012:
Kl 0900 – 1000 Nils Henrik Melin: Screening – periodontitt
Kl 1000 – 1145 Vanskelig pasient:

Jan-Are Kolset Johnsen: Odontofobi – torturoverlevere – overgrep
Pause ca. 15 min
Jan Bergdahl: Pasienter med amalgamrelaterte plager

Kl 1200 – 1300 Lunsj – eventuell utsjekking fra hotell
Kl 1300 – 1400 Nils Oscarson – forskning i DOT
Kl 1410 – 1455 Peter Marstrander: Forventninger, ressursbruk og kvalitet i DOT
- Økonomisk situasjon i økonomiplanen 2013 – 2014
Kl 1455 – 1530 Avslutning, kaffe, frukt. Hjemreise.

Evt spørsmål kan rettes til odd.norum@tromsfylke.no
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Kurs i bruk av OPG ved Målselv
tannklinikk

Fylkestannhelsesjefen har ordet

Målselv tannklinikk fikk i sommer montert en
Planmeca Promax OPG.

Kvalitet og pasientsikkerhet
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet fra
helsemyndighetenes side er et nordisk prosjekt hvor
prosjektledelsen går på omgang mellom de nordiske
landene.

6. september fikk klinikken opplæring av
servicerepresentant Arnfinn Brummet fra Norsk
Dental Depot, der alle på klinikken deltok.
I år var det Norges tur til å ha prosjektledelsen, og
Helsedirektoratet arrangerte en konferanse i Oslo
med deltakelse fra blant annet universiteter,
kompetansesentre og fylkestannleger. Fylkestannhelsesjefen har lenge ønsket å vektlegge
kvalitetsarbeidet sterkere, men å få lagt tilstrekkelig
tyngde i arbeidet med nåværende sentrale ressurser
er vanskelig.

Vi er veldig glade for at maskinen endelig er på
plass. Med en tannlege på spesialistutdanning i
klinisk odontologi og studenter fra tannlegestudiet
vår og høst er klinikken blitt prioritert mht. utstyr.

Er det så viktig da? Kvaliteten er jo god. Tja, Helseog omsorgsdepartementet spør om man kan stole på
tannlegen sin ut fra de data som ble presentert i
hovedstadsavisene for en tid tilbake. Avisoppslaget
viste betydelig og uønsket variasjon hos tannlegene i
hovedstaden. Vi kan selvfølgelig håpe på at vi er
bedre i Troms, men det vet vi ingenting om.
Hva er forskjellen på kvalitet og pasientsikkerhet?
Pasientsikkerhet har mest med å gjøre med å unngå
feil, mens kvalitet også betyr å høyne nivået på
diagnose og behandling. Det vil alltid forekomme
menneskelig feil, men et godt kvalitetssystem vil
redusere muligheten for menneskelige feil.

Ved klinikken utarbeides det nå rutiner for
bruk av OPG. Andre klinikker i Midt–Troms
tannhelsedistrikt vil også ha mulighet til å henvise
pasienter hit for OPG-røntgen.
Altså et løft for hele distriktet!

Klinikksjef Hilde Halvorsen

Noen har registrert de feilene/avvikene som
forekommer i tannhelsetjenesten. De avvikene som
forekom hyppigst i én organisasjon var filfraktur
(12 %), forvekslinger av pasient (10 %), for sen
diagnose (9 %), for sen behandling (9 % av
avvikene). Hyppigheten kan variere fra organisasjon
til organisasjon, og jeg vil tro at i tannhelsetjenesten i
Troms ligger hyppigheten av for sen diagnose og for
sen behandling høyere enn i denne listen.
Helse- og omsorgsdepartementet signaliserte at det
var penger på årets statsbudsjett for de som følte
seg kallet til å gjøre en jobb med kvalitet i
tannhelsetjenesten. Noe for oss?
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Fagdager 17. og 18. september
Norsk tannpleierforening
avd. Troms avholdt i
samarbeid med Troms
fylkeskommune
sine
årlige fagdager 2012 på
fylkeshuset den 17. og
18. september.
Vi har som mål å gjøre
Fagdagene så faglig
relevante som mulig.
Samtidig vil vi også at disse dagene kan være en
arena hvor vi tannpleiere møtes, utveksler erfaringer
og styrker samholdet. Noe som er spesielt viktig
siden de fleste tannpleierne er spredt geografisk
innen fylket.
Vi er veldig glade for at også noen tannpleiere fra
Nordland og Finnmark tok turen til årets fagdager
hvor vi totalt var 60 deltakere.
I fjor hadde vi tannpleierens samfunnsrolle som
hovedtema. Vi fikk også oppdatert vår kunnskap i
kariologi med god hjelp av professor Harald Eriksen
og 1. lektor Catarina Wallmann.
Mange av deltakerne fremhevet Linda Molund sin
presentasjon om sin oppgave «Oral Health Literacy»
som svært givende. Dette la føringer for den røde
tråden i årets fagdager med fokus på
pasientkommunikasjon.

Dette var et foredrag om et alvorlig tema fremlagt på
en god og humoristisk måte.
Tannlege ved TkNN, Barbro Sandlund-Hämén avd.
odontofobi, tok opp tråden om den vanskelige
kommunikasjon. Hun snakket i hovedsak om den
voksne pasient med angst og tannlegeskrekk. Vi fikk
en innføring i hvordan vi best kan møte pasienter
med angst, fobi eller redsel.
Birgitta Jönsson, tannpleier ved TkNN har sin
doktorgrad fra Høgskolen i Dalarne. Hun viste oss
hvordan vi kan tilnærme oss pasientmotiveringen på
en ny og mer effektiv måte. Motiverende samtale kan
være et positivt redskap i å nå et felles
behandlingsmål.
Avslutningsvis foreleste Anne Elisabeth Münster
Halvari fra Oslo, tannpleier med doktorgrad innen
motivasjonsteori og lektor ved UIO. Hun snakket om
tannpleierens viktige rolle for pasienten i
helsefremmende og forebyggende tannhelse.
Hennes doktorgrad påviser nødvendighet av
autonomi for godt behandlingsresultat.
Vi satte stor pris på medlemsinformasjon fra Delta og
ikke minst Norsk Tannvern ved Folkehelsekoordinator for tannhelsetjenesten i Akershus,
Rigmor Moe.

I tråd med tradisjonene innledet fylkestannhelsesjef
Peter Marstrander med en oppdatering av
tannhelsetjenestene i regionen. Han snakket i
hovedsak om tannhelsetjenestens møte med utsatte
pasientgrupper, og deres rettigheter med tanke på
tannhelsetilbud.
Derfor ble fylkestannhelsesjefens
innledning for disse to dagene.

time

en

fin

f.v. Barbro Sandlund-Hämén, Anne M. Halvari og Birgitta Jönsson.

Det ble to innholdsrike dager med mye faglig påfyll,
og retter en spesiell takk til alle som bidro til dette.
Vi ser frem til neste års fagdager!

Med vennlig hilsen kurskomitéen
v/Evelyn, Vårin og Ragnar
Klinisk leder og fagkoordinator ved TkNN avd.
pedodonti, Inger Jönsson, satte søkelyset på den
vanskelige kommunikasjonen med barn med angst,
vegring og redsel.
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Tre nye spesialistkandidater i
klinisk odontologi

Fiskesprell

Ved TkNN er det tatt opp tre nye kandidater til
spesialistutdanning innen klinisk odontologi.

Det ble i slutten av september avholdt et
«FISKESPRELLKURS» på Olsborg skole i Målselv.
Målgruppen var SFO-ansatte.
Innledere/presentasjon var ved kursholderne Toril
Dybdal og Erik Lindstrøm.

Fra venstre: Mona Eide, Lars Martin Berg og Ioanna
Dallari Jacobsen
Disse tre startet på et tre år langt utdanningsløp nå i
høst, og er det andre kullet som er i gang med
spesialistutdanningen.

Tannlege Arun Gadgil fratrer

Våre to tannlegestudenter i ekstern praksis,
Raymond Larsen og John Magnus Nergård, holdt et
innlegg om «Kostholdets betydning for tannhelsen».
Tannhelsesekretærer fra Målselv tannklinikk var
også invitert til kurset.
Tilbakemeldingene er at våre tannlegestudenter var
meget flinke til å formidle budskapet til de fremmøtte
tilhørere.
Etter kurset ble det praktisk matlaging på
skolekjøkkenet – samt til slutt – og ikke minst –
«inntak av de gode egenfremstilte retter»! MYE
GODT – nam–nam!!

Overtannlege Susanne Elting

Etter mer enn 30 år som tannlege ved tannhelsetjenesten i Troms har Arun Gadgil besluttet å fratre.
De siste årene har han hatt halv stilling som rådgiver
hos fylkestannhelsesjefen og halv stilling som
tannlege ved Sør-Tromsøya tannklinikk.
Arun kom til Tromsø og tannklinikken ved Borgtun
skole i november 1977. I ettertid har han vært tilsatt
ved Nordøya tannklinikk, tannklinikken ved
Kvaløysletta skole (klinikksjef), tannklinikken ved
Kvaløysletta helsesenter, Tromsdalen tannklinikk
(klinikksjef),
TkNN
(leder)
og
sist
ved
fylkestannhelsesjefens kontor (rådgiver) og SørTromsøya tannklinikk.

Desembernummeret
av Munnharpa er det
Harstad tannhelsedistrikt
som får ansvaret for.
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