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25 år i Troms fylkeskommune i
2013

Tove Rasch Ryeng 60 år

Fylkestannlegens kontor
Håkon Edvardsen

Tromsø tannhelsedistrikt
Mona Førde

Midt-Troms tannhelsedistrikt
Gry Langnes Kroken
Ragnhild Mausethagen

50-årsjubilanter
Harstad
Bærø Øystein
Bendiksen Astrid

november
august

Tromsø
Danielsen Marita

juni

TkNN
Furre Benthe

februar

Universitetstannklinikken
Olsen Hilde T

februar

60-årsjubilanter
Harstad
Nilsen Wenche
Fedreheim Anfrid O

januar
juli

Midt-Troms
Ryeng Tove Rasch
Granberg Tove
Edvardsen Unn-Tove
Münch Erich Florian

januar
august
august
oktober

Tromsø
Nilsen Elin
Wiik Marit E
Widding Torgunn Lillian
Sjøberg Gunhild
Stellander Gørill

april
april
juli
oktober
mai

TkNN
Edvardsen Bodil Milly

februar

UTK
Eggø Lillian
Rydin Schill Eva

juli
mars

Bente Bruvold, personalrådgiver

Midt-Troms tannhelsedistrikts kjære administrasjonskonsulent Tove fylte 60 år 21. januar 2013.
Dagen ble markert ved Målselv tannklinikk i en noe
utvidet lunsj. Lunsjrommet ble pyntet, snitter og kake
ble bestilt til anledningen.
Klinikksjefen ønsket alle ved klinikken velkommen til
feiringen og holdt deretter en tale til bursdagsbarnet.
Hovedtema i talen var Toves innsats gjennom 40år
for tannhelsetjenesten i Troms, der hun har gjort en
stor innsats som ansatt og god kollega. Hun har fylt
mange roller inne på behandlingskontorene,
resepsjonsarbeid
og
administrative
oppgaver
sammen med 3 overtannleger.
Tove er en person som er
Trofast/trivelig
Ordentlig/oversikt har hun
Vennlig
Engasjert
Talen ble avsluttet med bursdagssang
overrekking av gave fra ansatte.

og

Overtannlege for Midt Troms Susanne Elting holdt
en tale på vegne av arbeidsgiver og overrakte gave.
Hun kunne fortelle og oppsummere Toves lange
karriere i tannhelsetjenesten og fortelle hvordan
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hennes stillingsbenevnelser hadde endret seg fra
1973-2013. Fra assistent til tannhelsesekretær,
kontormedarbeider og nå administrasjonskonsulent.
Hun takket for den jobben Tove har utført i alle år, ga
uttrykk for og takket for det gode samarbeider. Tove
er en kollega med stor tillit, og man kan stole på at
arbeidsoppgavene blir løst på en tilfredsstillende og
god måte innen gitte tidsfrister.
Det ble en hyggelig markering med flotte ord og god
mat.
60 års jubilanten satte stor pris på og takket for
oppmerksomheten.

Hilde Halvorsen, klinikksjef

tilleggsopplysninger om f eks parkeringsmuligheter,
universell utforming og SMS-varsling. Prisen for
krone er lagt inn inkludert tannteknikerpris og er
svært
konkurransedyktig
takket
være
tannteknikerpriser fra det nye anbudet vårt. Dette
anbudet skal brukes for tanntekniske arbeider på fritt
klientell med unntak av kjeveortopediske plater og
implantatbehandling. For voksne pasienter er det
frivillig om man vil bruke anbudet eller ikke. Men
pasienten skal som vanlig medvirke i valg av
behandling. Det vil si at pasienten bør informeres om
priser ved valg av tanntekniker fra anbud jamført
med pris ved valg av annen tekniker, og informeres
om tannlegens syn på fordeler og ulemper ved bruk
av det ene eller det andre alternativet.
Prisforskjellene er såpass stor at jeg antar at de
fleste voksne også vil ønske å bruke anbudet.
Utsendelse av anbudet er forsinket fordi det var
klager
fra
innkjøpskonkurransedeltakerne
på
hvordan fylkeskommunen hadde vurdert anbyderne
skjønnsmessig på andre tildelingskriterier enn pris
(i.e. kvalitet, leveringstid og andre servicebetingelser). Men utsendelse er nå nært
forestående. Håper vi rekker det før påske.

Fylkestannhelsesjefen har ordet
Undertegnete har begynt på en planlagt runde med
klinikkbesøk. Håpet er at besøkene kan bidra til en
bedre dialog mellom dere som jobber på klinikkene
og fylkestannhelsesjefen. Jeg håper at disse
besøkene kan være til nytte for begge parter i
arbeidet med å forbedre tjenestene. Foreløpig har
jeg bare vært på de fleste klinikkene i Tromsø–
området, men ambisjonen er å komme rundt på
tilnærmet alle klinikker.
Helsedirektoratet har bestemt at de skal starte på et
utredningsoppdrag
angående
effekt
av
tannbehandlingstilbud
til
rusmiddelavhengige.
Tannbehandlingstilbudet har jo blitt trappet sterkt
opp de seinere år ved rammeoverføring til
fylkeskommunene. I Troms blir oppdraget løst ved
deltakelse av både offentlige og private tannleger,
hvor private tannleger i stor grad får bruke egne
priser. Behandlingsforslag og kostnadsoverslag skal
likevel godkjennes (både i privat og offentlig
tannhelsetjeneste) når kostnadene er over 9 000
kroner. Utredningsoppdraget høres spennende ut,
og jeg antar at effekten vil avhenge både av hvilket
forebyggende arbeid som gjøres på klinikkene i
forhold
til
enkeltindividene
og
hvordan
rusbehandlingen går generelt for enkeltindividet.
Har dere besøkt «www.hvakostertannlegen.no»?
Her er det lagt inn priser for hva enkelte
arbeidsoperasjoner koster på offentlige tannklinikker.
Klinikksjefene har fått kode og kan legge inn

Snøen er endelig kommet, og jeg ønsker flest mulig
ut på tur utenfor rasfarlig område. God påske!
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Vår dentaltekniker Frode Holmang og IKT-rådgiver
Frank Johansen deltok på årets International
Dental Show i Köln, sammen med over 100 000
andre besøkende.
Årets messe var den 35. i rekken.

Kinesiskprodusert tannlegekontor

Tannlegevakt Tromsø
Tromsø kommune har sagt opp husleieavtalen for
Tromsø tannlegevakt som i dag er samlokalisert med
den kommunale legevakten på UNN. Den offentlige
tannhelsetjenesten må være flyttet ut av dagens
tannlegevaktlokaler senest 24.4.2013.

Kölnerdomen med sine 156 meter høye tårn

Bakgrunnen for at Tromsø kommune har sagt opp
leieavtalen i dagens lokaler er at den kommunale
legevakten trenger mer areal fristilt til sin disposisjon.
Kommunen har lenge ønsket å si opp avtalen men
fylkestannhelsesjefen har ønsket bli værende og
anså det som flere fordeler å være samlokalisert
med legevakten. Tidligere ble også lokalene i større
grad benyttet av sykehustannlegen. Denne stillingen
er flyttet til TkNN og utøves derifra, noe som har
medført at lokalene har stått ubenyttet i hverdagene.
Det er bestemt at tannlegevakten i Tromsø skal flytte
til Sør-Tromsøya tannklinikk på strandvegen og ta i
bruk de lokalene som i dag benyttes til ekstern
praksis deler av året.
Første helg med tannlegevakt i de «nye» lokalene
blir 6. og 7. april. I den anledning har Tromsø
tannlegevakt fått nytt telefonnummer: 908 22 371.
Dette tlf.nr gjøres gjeldende fra 6. april 2013.

Underholdning på en av messestandene

Per Ove Uglehus, ass. fylkestannhelsesjef
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