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Ny kretsinndeling i OPUS
I dag brukes kommunenes skolekretser som
importgrunnlag i Opus. Skolekretsenes navn og
nummerering bestemmes av den enkelte kommune.
Folkeregisteroppdateringen vil i fremtiden skje på
bakgrunn av registrerte grunnkretser. Dette er fordi
alternativet skolekrets mange steder (men mest i de
store kommunene) forandrer seg fra år til år etter
antall barn og skolekapasitet. Kommunene har heller
ikke rapporteringsplikt til DSF (Det sentrale
folkeregister). Skolekretsene blir derfor ofte ikke
ajourført i DSF og dette medfører problemer med
oppdatering og import. Når det gjelder grunnkretser,
har kommunene rapporteringsplikt til DSF,

noe som betyr at vi nå kan få en langt sikrere
oppdatering fra DSF.
I Tromsø ønsker også
kommunelegen (og FHI) tannhelsedata på
grunnkretsnivå for å se om det er levekårsforskjeller
mellom ulike bosted i byen. Slik pasientdatabasen er
satt opp pr. nå er det ikke mulig for oss å levere de
ønskede dataene.
Samtidig må vi få organisert grunnkretsene på en slik
måte at det ikke medfører større administrative
innsatser for å innkalle, kontrollere innkallinger og
rapportere. Det vil vi sikkert måtte jobbe litt med i
forkant og etterkant av omleggingen.

Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb. 6600, Strandveien 13, 9296 Tromsø.
E-post til Munnharpa: bente.bruvold@tromsfylke.no tlf: 77 78 82 80

Peter Marstrander

Storsteinnes tannklinikk på tur i
gråværet

Siste nytt fra Sjøvegan
tannklinikk
I sommer har vi hatt ANSIKTSLØFTING på Sjøvegan.
Heldige oss (les May, Randi og Nina) har fått tre unge,
flotte behandlere i løpet av sommeren. I tillegg har
gjennomsnittsalderen sunket fra 54 til 41 år!

Ingenting kan stoppe oss! Når vi først hadde bestemt
oss for en turdag, så måtte vi gjennomføre den. Selv
om skydekket lå lavt og det var antydning til regn i
lufta, kom vi oss ut og begynte vandringen opp på
Balsokken, et fjell på 458 moh. i gangavstand fra
klinikken. Vi vandret glade og spente langs en
traktorvei, og plutselig fant sekretærer og tannpleier ut
at det var ei moltemyr i nærheten. Igjen sto de to
tannlegene, som så på hverandre og bestemte seg for
å gå på egenhånd videre. Vi var ikke fullt så høy i
hatten en halvtime senere, da vi ikke visste hvor vi
skulle gå for å komme til toppen…
Resten av klinikken kom seg til topps, og møtte de to
bortkomne tannlegene i ei grillhytte som er plassert
oppe i marka til felles benyttelse. Her fyrte vi bål, noe
som var godt for våte føtter og sultne mager. Pølser,
kaffe, banansplitt og sjokoladenøtter gikk ned på
høykant, og vi hadde det riktig så hyggelig nå som vi
alle var samlet igjen. Er det personaltur, så er det
personaltur!
Til forskjell fra fjorårets tur –vi møtte 17 levende - så
vi nå kun én (død) lemen. Heldigvis 

Amalie Ribe Øverby

Ny tannlege på Hatteng og
Lyngseidet

Joakim er tannlege, han er en godgutt som allerede
har tilpasset seg fem damer på kontoret.
Hilde er også tannlege, den søte fornuftige, som
skjuler mange talenter som vi håper å få oppleve bare
hun blir litt «varm» i trøya.
Nina M. er tannpleier og gladjente fra morran til kveld,
dette liker vi.
Vi kombinerte vårt første klinikkmøte med en blikjenttur til Randis flotte hytte på Steinvatnet i Salangen.
Etter arbeidstid 15/9 -15 «jogget» vi opp i sol og 16
varmegrader.
Så startet vi ettermiddagen med, no’ hvitt i glasset,
nydelig utsikt, mens vi «chillan» på verandaen.
Assistentene hadde handla inn det vi trengte av fast
føde.
Vi delegerte de unge til å mekke middag som for øvrig
bestod av biff m.m., og å plukke bær til
hyttepavlovaen. Forretten bestod av baconsurret
dadler.
Vi kommuniserer godt, har stor sans for humor, så
latteren satt løst.
Ved midnatt gikk vi ut og tente bål og opplevde et
spektakulær Aurora Borealis, lekte spørreleken: Har
jeg f.eks. fanget alligator ?? Ja/Nei
Under denne spørrerunden fikk vi vite mye nytt om
hverandre som IKKE står på CV’en.
Dagen etter: sen frokost og så klinikkmøte.
Vi avsluttet dagen med valgfri aktivitet, fisketur eller
blåbærtur, for så å grille pølser til middag før vi vendte
nesen hjemover.
Vi er Team Sjøvegan, og gleder oss hver dag til å
komme på jobb.

Nina Berith Rasmussen

Marianne Blind kommer fra Kautokeino og
Karesuando, og tok sin utdanning ved Universitetet i
Tromsø.
-Nå har jeg og min lille familie; samboer, datter og
hund med 8 valper, kjøpt oss et byggeprosjekt som all
fritid går til i Storfjord. Gledelig er dette, da fjorden har
vært vårt sommerhjem gjennom hele barndommen,
og vi nølte ikke et sekund da mulighetene åpnet seg
her.
Vi stortrives med familie, nye og gamle venner og
bekjente, kollegaer og barnehagevenner i nærmiljøet,
og gleder oss til å komme ordentlig på plass i
nybygda.

Neste utgave av munnharpa
kommer i desember – vi ønsker oss
små og store bidrag!

Vi ønsker Marianne velkommen!
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60-åring på Storsteinnes

Fylkestannhelsesjefen har ordet
I Nordlys 22. september har Emma Pettersen fått
store
oppslag
i
Nordlys
angående
tannhelsetjenestens forankring. Det er akkurat denne
type engasjement fra de ansatte i tannhelsetjenesten
som har en mulighet til å reversere avgjørelsen om å
overføre den offentlige tannhelsetjenesten fra
fylkeskommunene til kommunene. Det er forventet at
fylkestannhelsesjefen slåss for det som antas å være
sin posisjon og sitt produkt, men innlegg fra de
ansatte står mer til troende hos politikerne.

På Storsteinnes tannklinikk har vi feiret og markert at
tannhelsesekretær Eva Markussen runder de 60.
Utrolig – men denne flotte og ytterst spreke jente
passerer nå faktisk de 60 – vanskelig å forstå!
Dagen ble som seg hør og bør feiret på behørig vis
med taler – presanger – snitter samt blomster og for
ikke å nevne - en helt fantastisk kake som sto i stil til
jubilanten.

Susanne Elting

Felles fysisk aktivitet

Emma skriver at Helse- og omsorgsdepartementet
uten noen form for konsekvensutredning har foreslått
å overføre den fylkeskommunale tannhelsetjenesten
til «store og robuste kommuner». Nå er det mye som
tyder på at det fortsatt vil være mange kommuner som
hverken er store eller robuste etter gjennomføringen
av kommunereformen. Sannsynligvis vil politikerne
som er tilhenger av den borgerlige regjeringen sin
kommunereform, si at de kommunene som ikke er
store eller robuste nok, kan slå seg sammen til
interkommunale
selskap.
Tenk
dere
et
interkommunalt
tannhelsetjenesteselskap
uten
Tromsø og Harstad. Det vil være geografisk spredt og
uten den motoren som er nødvendig for back-up av
tjenester ved vakanser i stillingene.
Forutsetningen for kommunereformen var store og
robuste kommuner. KS har vedtak på at en kommune
minst bør ha 50.000 innbyggere for å overta
tannhelsetjenesten.
Fylkeskommunene
ønsker
fortsatt å drive den offentlige tannhelsetjenesten og
svært få kommuner ønsker å overta. La oss i det
minste kreve av politikerne at reformen utsettes til vi
ser at kommunesammenslåingen er vellykket og
antall kommuner redusert vesentlig i antall og økt
vesentlig i størrelse.

Hilsen Peter Marstrander

Tromsø tannhelsedistrikt hadde felles trimtime
utendørs på Studentidrettshallen Kraft 28. august. Det
var en flott og solrik dag. Vi hadde to flinke trenere
som hadde lagt opp til utendørs sirkeltrening på taket
av bygningen. Treningen var tilpasset personer med
ulike forutsetning slik at alle kunne delta. I tillegg til en
god dose fysisk trening i det fine været, var det meget
hyggelig å trene sammen på tvers av klinikkene og bli
litt bedre kjent med hverandre.

Sarah Adekoya
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Retningslinjer for TannBarn
som indikatorårskull. Dette siste tiltaket er jo allerede
gjennomført i Troms, men mange andre fylker kjører
individuelle innkallingsintervall hele veien, noe som
fører til at 12-åringer og 18-åringer ikke nødvendigvis
kommer inn til undersøkelse dette kalenderåret.
Dette var bare en liten smakebit. Vi får helt sikkert
høre mer etter hvert om det arbeidet som gjøres!

Peter Marstrander

Nye kjeveortopeder
Det ble informert om retningslinjene på siste
fylkestannlegemøte (i august). Disse retningslinjene
har lenge vært bebudet, og inneholder retningslinjer
både for forebyggende innsats, behandling, og
pasientadministrasjon. Nå ser det ut til at første del av
disse retningslinjene kan komme i 2016. Vår egen
Lars Inge Byrkjeflot har en sentral rolle i utarbeidelse
av retningslinjene.
Hva er en retningslinje?
Helsedirektoratet har utarbeidet en retningslinje om
nasjonale faglige retningslinjer! Målsettingen med
slike retningslinjer er å hindre uønsket variasjon, sikre
god kvalitet, sikre riktige prioriteringer, løse
samhandlingsutfordringer
og
sikre
helhetlige
pasientforløp. Å utvikle kunnskapsbasert praksis er en
syntese
av
forskningsbasert
kunnskap,
erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap i en
kontekst
(f.eks.
lover,
forskrifter,
verdier,
prioriteringskriterier). I tillegg er anbefalingene ofte
gradert som mer eller mindre sterke. Hvis en
behandler velger å fravike anbefalingene i en
retningslinje, skal det begrunnes og journalføres.
Retningslinjen Tannbarn har som målsetning å lede til
optimal tannhelse, å utligne sosiale, etniske og
geografiske helseforskjeller og bidra til at
tannhelsepersonellet følger opplysningsplikten i
lovverket.
Enkelte temaer som TannBarn vil inneholde
Temaene i Tannbarn vil variere fra det mest opplagte
(forskningsbasert forebyggende budskap) til temaer
som noen kanskje vil synes er mer overraskende.
Eksempler på sistnevnte temaer er Duraphat-pensling
i hver seanse hvor pasienten er til behandling i
tannhelsetjenesten og fissurforsegling av de aller
fleste 6-årsjeksler og 12-årsjeksler. Det vil
sannsynligvis også komme anbefalinger for hva
tannhelsepersonellet må gjøre i forhold til pasienter
som ikke møter. Her må man komme i personlig
kontakt med de foresatte, noe som kan innebære
enkelte ettermiddager på tannklinikken hvis det er
vanskelig å få kontakt i arbeidstiden. Det vil
sannsynligvis også komme anbefalinger om
innkallingsintervall og at pasientene skal registreres

I sommer ble fire nye spesialistkandidater
uteksaminert som kjeveortopeder ved UiT og TkNN.
Gunn Johnsen er tilbake i Nordland og jobber på
Sortland som kjeveortoped, har avtale med
fylkeskommunen og skal jobbe offentlig.
Jørgen A. Johansen jobbet som tannlege i
Kristiansand og som militærtannlege i Sør-Norge,
men jobber nå i Mosjøen som kjeveortoped.
Jeanett Steinnes jobber nå som kjeveortoped både
ved TkNN og TkNN avd. Finnsnes. Har tidligere
jobbet offentlig som tannlege i Troms fylke.
Saeed Sheikholeslami har jobbet som tannlege på
østlandet, og jobber i halv stilling som kjeveortoped
ved TkNN.

Generelt om melding av feil
For å holde oversikt over henvendelser og kunne
følge opp alle er det viktig at feil meldes på følgende
måte:
Alt akutt som krever øyeblikkelig aksjon
– ring telefon 47 47 88 88
Alle andre henvendelser sendes som epost til
47478888@tromsfylke.no.
Alle «dagligdagse» feil på datautstyr – skrivere som
ikke virker, brukernavn/passord, osv., skal meldes ITsenterets servicetelefon 77 78 83 00 – eller pr epost
til support@tromsfylke.no.
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