Nytt laboratorium
ved Harstad hovedtannklinikk
I januar 2015 var det endelig klart for innflytting i den
nye lab’en ved Harstad hovedtannklinikk.

hun vært i faget siden 1976 da hun begynte som
sekretær for kjeveortoped Helge Pettersen i Harstad.
Laboratoriet
fremstiller
i
hovedsak
enkel
kjeveortopedisk
apparatur
for
bruk
i
distriktstjenesten. Det lages også bittskinner og
tannbeskyttere.
Som en del av planlagt
ombyggingsarbeid ved klinikken er nå lokalene flyttet
til
motsatt
side
av
klinikklokalene,
til
administrasjonsfløyen samlokalisert med blant annet
klinikksjef,
administrasjonskonsulent
og
overtannlege. 2014 har vært et rekordår hvor det har
vært fremstilt flere plater enn noen gang gjennom
lab’ens historie, så at laboratoriet har livets rett
videre er det liten tvil om.

Det er tannhelsesekretær Mona Heløe som regjerer
her, det har hun faktisk gjort formelt siden 1993, da
hun hadde gjennomført tilleggsutdanning for å kunne
fremstille kjeveortopedisk apparatur. Imidlertid har

Både Mona og øvrig personale ved klinikken er
fornøyd med hvordan det nye laboratoriet har blitt.
Nå gjenstår bare å få montert godkjent avtrekk, så er
arbeidet sluttført. I den forbindelse ønsker vi også å
takke dentalteknikerne Frode, Odd Magne og Børre
for godt praktisk samarbeid underveis i prosessen.
Prosessen har vært lang, men resultatet er blitt
veldig bra!

Øystein Bærø
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«Ho Hjørdis»
Tannhelsesekretær
Hjørdis
Lund
ved
hovedtannklinikken i Harstad er faktisk kjent blant
flere generasjoner av både tannhelsepersonell og
pasienter. Hun kan se tilbake på over 50 år i Den
offentlige tannhelsetjenesten i Harstad.

avslutning ved klinikken. Manglende kunnskaper
eller bakeevne har aldri vært noe problem dersom
Hjørdis har vært involvert.
Vi har fremdeles gleden av å ha Hjørdis blant våre
stabile medarbeidere og ser at hun også trives på
jobb. Hennes karriere er vel i en sluttfase, selv om
hun ennå ikke har noen konkrete sluttplaner. I løpet
av høsten runder hun 70 år. Vi kan røpe at hun i
løpet av noen måneder skal bli bestemor, og håper
at hun får stor glede av denne nye rollen i årene
fremover.
Da Hjørdis hadde 50-årsjubileum i tannhelsetjenesten i 2013, ble det gjort litt stas på henne fra
distriktet sin side. Ting ble samtidig satt litt i
perspektiv da vi samtidig bl.a. feiret overtannlegens
50-årsdag, og han var ikke født på det tidspunktet
Hjørdis begynte sin karriere!
Takk for innsatsen, den stråler det respekt av! Vi er
glade for å fremdeles ha deg her!

Med hilsen dine kolleger og venner
i Harstad tannhelsedistrikt!

Karrieren begynte våren 1963 da Hjørdis, som ennå
ikke var fylt 18 år og nettopp var ferdig med
handelsskolen, satt som pasient i tannlegestolen hos
tannlege Leif Arne Heløe. Tannlege Heløe lurte på
om hun hadde fått seg noen jobb, men hun måtte jo
svare som sant var, at det hadde hun ikke fått.
Planene
var
vel
egentlig
å
søke
på
sykepleierutdanning, men det ble det ingenting av.
Det var ikke anledning til å ansette personer under
18 år, så det ble vikarjobbing i tannhelsetjenesten ut
over sommeren. I mellomtiden ble stillingen lyst
ledig, og hun fikk ordre av tannlege Heløe om å
søke. Da hun på høsten fylte 18 år ble hun fast
ansatt. Hun er altså her fremdeles, som den av våre
nåværende ansatte som har jobbet her lengst. Hun
innehar nok en rekord som kan hevde seg langt
utover fylkesgrensen! Karrieren har kun hatt en
pause pga. foreldrepermisjon midt på 80-tallet, og
har langt fra vært kjedelig. Hjørdis forteller selv at
hun aldri har gruet seg for å gå på jobb opp gjennom
årene. Hun har vært med på etterutdanning i
lystgassbehandling og odontofobi, og har i flere år
også jobbet som sekretær ved tannbehandling i
narkose ved UNN Harstad. Hun har sett mange
tannleger komme og gå, og har som regel noe godt
å si om de aller fleste. Gjennom de siste årene har
hun også vært som en reservemor for mange av
tannlegestudentene vi har hatt utplassert ved
Hovedtannklinikken. Flere av studentene har hatt
gleden av å bli invitert hjem til henne. Det er
tradisjon at studentene baker en kake til sin egen

50 år
Halvorsen Hilde
1. februar
Hanssen Vårin
16. mars
Kjosnes Beate M
8. mai
Jensen May Elin
12. juni
Valle Inger-Åse
19. september
Sandnes Else Pauline 2. oktober
Mathisen Tina
18. oktober
Knudsen Tine Schaal 7. desember

60 år
Sundsvold Elsa
Holst Ingunn
Elting Susanne
Gjøvik Gerd
Markussen Eva
Hauge Inge Gustav
Löfqvist Mats
Bøgeberg Åse
Jonassen Inger J

13. januar
5. februar
31. mars
11. juni
13. juli
30. juli
19. august
17. oktober
6. desember

70 år
Lund Hjørdis
Nygård Solveig

16. september
3. november

Bente Bruvold, personalrådgiver
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Nyttig "erfaringsoverførsel"

Inn i pensjonistenes rekker

Tannhelsesekretær Liv-Eli Granheim ved Målselv
tannklinikk
har hatt kurs
og demonstrert
protesereparasjon. Det var en brukket helprotese
som fikk hjelp til å bli hel igjen!

Tannpleier Anne-Karin Eliassen har nå trådt inn i
pensjonistenes rekker etter mange års jobbing i TFK.
Anne-Karin har jobbet i tannhelsetjenesten siden
1971 hvor hun startet som klinikkassistent ved
Meistervik tannklinikk.
Fra 1975 til 1982 jobbet Anne-Karin ved Bardu og
Andselv tannklinikk.
Etter endt tannpleierutdanning i Oslo i 1985 ble
Anne-Karin ansatt som tannpleier ved Olderdalen
tannklinikk og fra 1986 ble hennes faste arbeidssted
på Andselv tannklinikk.

De "aktive og livlige" kursdeltakere er:
Ths. Renate T. Nitter, ths. Liv-Eli Granheim,
tpl. Heidi Leirvik og tpl. Elisabeth D. Holmsæter.

Avgangen ble markert på behørig vis med snitter,
kaker samt presanger. På bildet ses hun sammen
med tannhelsesekretær Renate T. Nitter.

Med vennlig hilsen Susanne Elting

Fylkestannhelsesjefen ønsker alle
god påske!
Nå står påsken for døra. Håper vi alle får noen fine,
solrike påskedager.
Ta gjerne med dere Munnharpa som lektyre når dere
setter dere i snøborgen eller hytteveggen.
God påske til alle!

Peter Marstrander
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Markering av 50-årsjubilant!

Tannhelsetjenesten på
kjøpmannsvekten
Regjeringen la frem en kommunereform 20. mars
hvor den offentlige tannhelsetjenesten foreslås flyttet
fra fylkeskommunene til kommunene.
Kjøpmann og kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner ønsker å selge ideen om større
kommuner. Litt godbiter vil hjelpe på salget, tenker
han, og legger blant annet den offentlige
tannhelsetjenesten på kjøpmannsvekten. Den
offentlige tannhelsetjenesten passer perfekt, tenker
han, siden de behandler samme grupper som
allerede får tjenester fra kommunen: barn og
ungdom, hjemmesykepleie og institusjonspasienter.
Det
er
vanskelig
å
samordne
mellom
forvaltningsnivåer, sier han. Men tannhelsetjenesten
har også andre partnere som sykehus, universitet og
kompetansesentre. Kanskje burde man heller jobbe
bedre for å bygge ned hindringer for samarbeid
mellom forvaltningsnivåene?

På Målselv tannklinikk har det også vært markering
av en jubilant – klinikksjef Hilde Halvorsen. Selv om
Hilde i Tidende var oppført under «40-åringer» så ble
hun utrolig nok faktisk hele 50 år!

«Vi flytter ikke oppgaver for moro skyld. Vi flytter for
å gi befolkningen bedre tjenester», sier Sanner på
salgs-pressekonferansen. Merkelig da at han velger
å flytte den offentlige tjenesten som befolkningen er
aller best fornøyd med i dag (EPSI Norge 2014).
Tannhelsetjenesten slik den er i dag, får en rating på
84, og en rating over 75 indikerer at befolkningen er
meget tilfreds/begeistret. Til sammenligning ligger
leger på 75, sykehus og videregående skole på 72,
flyselskaper på 66 og politi på 56.
«Penger følger med oppgaven, kommunene skal få
økonomisk kompensasjon», sier Sanner. Ja,
kommunene vil nok få til fordeling det samme
beløpet som fylkeskommunene bruker i dag. Det vil
kommunene snart oppdage ikke kommer til å dekke
deres utgifter. Fylkeskommunene har nemlig
stordriftsfordeler
på
ledelse,
innkjøp,
vedlikeholdstjenester og rekruttering/ansettelser.
Fylkeskommunene kan drive med større kvalitet og
effektivitet på grunn av at ressurser kan overføres
mellom tannklinikker i fylket.

«Countdown» ble gjennomført på behørig vis med
en etterfølgende markering på tannklinikken.
Som seg hør og bør ble «10-års- opprykket» markert
med snitter – kaker – festlige taler og bevingede ord
samt velvalgte presanger tilpasset jubilanten.

Susanne Elting

Staten vil også oppdage at det er vanskeligere å gi
styringssignaler til 200 (?) kommuner enn til 19
fylker. Det vil antagelig gi dårligere kvalitet i
tannhelsetjenesten på sikt. Erfaringene fra forrige
gang vi hadde offentlig kommunal tannhelsetjeneste
var ikke de aller beste, og i 1984 ble hele den
offentlige
tannhelsetjenesten
flyttet
over
til
fylkeskommunene.
«Dette er samlet sett den største overføringen til
kommunene noensinne», sier Sanner, og slår på
stortromma. Det er ikke til å undres at han har lagt
den offentlige tannhelsetjenesten på disken, for
ellers er det ikke annet enn småpotet han har å fare
med.

Peter Marstrander
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