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På besøk på  
Askim Dental 

Tannteknikerfaget både i Norge og 
globalt er inne i en omstillingsfase. 
Med økende konkurranse, også fra 
 utlandet, og rask digital utvikling, 
kan det være krevende å drive 
spesielt tanntekniske laboratorier. 
Det krever nytenkning og  originale 
løsninger for å møte framtiden. 

Tenner i Fokus ved Stein Brath har 
gjennom året besøkt flere labora-
torier som har utviklet egenartede 
konsepter og spesialiserte produk-
ter. I denne 35. artikkelen har vi 
besøkt Askim Dental.

Det er Ulrica Höglander Østby og hennes ansatte Linda Rygge som tar imot TIF i lyse, 
fine hensiktsmessige lokaler sentralt i Askim.

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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Ulrica er fra Nord-Sverige. Hun er oppvokst 
nær Skellefteå i et tettsted som heter Bur-
träsk. Her bodde hun inntil hun var 15 år. 
Da flyttet familien til Malå som ligger 12 
mil nord for Skellefteå.

Ikke lenge etter flyttet hun til Umeå og be-
gynte på tannteknikerutdannelsen. Denne 
utdannelsen tok 3 år. I tiden Ulrica gikk på 
denne skolen eksperimenterte man med å 
ha utdannelsen på gymnasnivå i stedet for 
høyskole. Hun tok med det tannteknikerut-
dannelsen og gymnas samtidig. I klassen 
under henne gikk Patrik Andersson, som 
også bor i Norge, og driver Matrix Dental 
AS i Vestmarka.
Det viste seg at dette utdanningsnivået 
ikke fungerte så bra, så de gikk senere til-
bake til høyskole igjen.

Ulrica var ferdig utdannet da hun var 19 
år. Da var hun heldig og fikk jobb på Lind-
grens Tanntekniske i Umeå. Her arbeidet 
hun i 5 år.

Da var tiden moden for Ulrica til å utforske 
verden. Hun hadde en venninne som var 
utdannet operasjonssykepleier. Venninnen 
hadde søkt på en jobb på en amerikansk 
camp i Saudi Arabia, og Ulrica fikk lyst til 
å gjøre noe liknende. Hun søkte derfor etter 
jobb i Saudi-Arabia, Tyskland, Dubai, Cali-
fornia og Norge. Hun kunne få jobb flere 
steder, men på de fleste stedene måtte hun 
skrive under på kontrakter som ville bun-
det henne for flere år. Det ble til at hun flyt-
tet til Norge, og fikk jobb hos Bjørn Borten i 
Trondheim. Der traff hun også igjen Patrik, 
sin tidligere venn fra skoletiden.

Meningen var at hun bare skulle være der 
ett år og så flytte hjem igjen, men hun triv-
des godt, hadde mye moro på jobben og 
lærte mye. Det ble derfor bestemt at hun 
skulle bli der ett år til.

Sommeren 1996 reiste Ulrica på ferie til 
Portugal og Algarvekysten sammen med en 
tannteknikervenninne. Der traff hun Lars, 
som senere skulle bli hennes ektemann. 
Dette resulterte i at det ble mye pendling 
mellom Trondheim og Oslo fordi Lars hadde 
begynt på Krigsskolen, som ligger i Oslo.

 ASKIM DENTAL 
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Etter to og ett halvt år slutter Ulrica hos 
Bjørn Borten, og flytter til Oslo. Hun 
får nå jobb hos Svein Thorstensen på 
Dentalstudio. Etter at Lars hadde avlagt 
eksamen på Krigsskolen blir han beor-
dret til Bardufoss, og for Ulrica var det 
bare å pakke kofferten å bli med.

Svein hadde ikke lyst til å slippe henne 
helt, så da Ulrica fikk jobb hos Dental 
Design på Finnsnes ble det bestemt 
at hun skulle produsere 40% for Den-
tal Studio. Disse arbeidene kom med 
post, og ble returnert samme vei. De 
resterende 60 % produserte hun for 
Dental Design.

Dette fungerte veldig bra en periode, 
men etter hvert trengte Dental Design 
mer av hennes tid. Samtidig ble posten 
dyrere og mer ustabil, så samarbeidet 
med Dental Studio ble avsluttet, og Ul-
rica fortsatte å jobbe 100% for Dental 
Design.

Beordringsperioden på Bardufoss for 
Lars var 4 år, derfor var Ulrica ansatt 
på Dental Design i 4 år, minus en per-
misjonsperiode da hun fikk sitt første 
barn, Maja.

Så bar det av sted til Lillehammer. Her 
var det mer utfordrende å få jobb, men 
på Moelv fikk hun arbeid hos Terje 
Storsletten. Ulrica hadde ikke vært an-
satt her lenge før hun ble gravid igjen, 
og fikk sitt barn nummer 2, Kasper.

Da hun kom tilbake etter endt permi-
sjon, hadde Terje slått seg sammen 
med Bjørn Ludvigsen og Kristin Ander-
sen i Team Tannteknikk på Gjøvik, så 
da ble det til at hun jobbet litt på Moelv 
og litt på Gjøvik.

På denne tiden var Lars i Afghanistan, 
så derfor ble det noe mindre stillings-
prosent på Ulrica i perioden. Team 
Tannteknikk var en veldig trivelig ar-
beidsplass.

Mens Ulrica og Lars bodde på Bar-
dufoss var de invitert av Lars sin ka-
merat til hans hytte på Hvaler. Der 
ble de kjent med en hyttenabo. Denne 
hyttenaboen het Jan Berg og drev et 
tannteknisk laboratorium på Mysen. 
Han ba Ulrica ta kontakt dersom de 
kom sydover, så skulle han se om han 
hadde jobb til henne. Verden er liten.

Ulrica og Lars hadde planlagt at de 
skulle flytte til i Hemnes før barna ble 
så store at de skulle begynne på sko-
len. Så når tiden var moden tok hun 
kontakt med Jan Berg, og han hadde 
jobb.
Da var det bare å «pakke kofferten» og 
komme nedover. Hun arbeidet hos Jan, 
og senere hos hans sønn Egil, i 6 år til 
sammen.

Ulrica kunne etter hvert tenke seg nye 
utfordringer, og hun hadde hørt at Tor 
Gundersen på Askim Dental hadde 
mye å gjøre.  Hun tok derfor kontakt 
med Tor, og spurte om det var mulig å 
få jobb hos ham, og det var det.

Etter at hun hadde vært hos Tor i ett og 
ett halvt år flyttet de inn i sine nåvæ-
rende lokaler. Ikke lang tid etter over-
tok Ulrica laboratoriet. I disse dager 
har hun vært på Askim Dental AS i 6 
år.

Ulrica prøver å kurse seg selv og Linda 
etter beste evne, men som hun sier:  
Det er ikke alltid like enkelt å stenge 
døren til laboratoriet for å gå på kurs. 
De prøver likevel så godt de kan.
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Med disse utfordringene kan ikke Ul-
rica få fullrost fagsamlingen. Dit skal 
hun, og hun synes det er både sosialt 
og lærerikt. Det har vært mange bra 
kurs der og som hun sier. Det er både 
hyggelig og interessant å treffe andre 
tannteknikere. Da kan man utveksle 
erfaringer og høre hvordan andre løser 
faglige problemer.

I og med at Ulrica har arbeidet så 
mange steder, og med det blitt kjent 
med mange, er det spesielt hyggelig 
å møte opp på slike samlinger. Denne 
brede faglige erfaringen har lært henne 
at det er mange måter å arbeide på for 
å komme fram til et godt resultat. Hun 
har også erfart at hvert laboratorium 
har sine krav til kvalitet. Dette har 
vært spennende og interessant.

Ulrica er også medlem i en faggruppe 
kalt Dentalring1. Dette mener hun å ha 
godt utbytte av gjennom kursing, fag-
lige diskusjoner og markedsføring.

På Askim Dental AS får tannlegene 
utført det de måtte ønske av tanntek-
niske proteseløsninger. Det tok litt tid 
før de begynte med implantater, men 

nå produserer de også det. Ulrica og 
Linda er likestilte i produksjonen. De 
trår til der det er behov. Dagen blir mer 
variert og spennende på denne måten, 
men da Linda har noe mer erfaring på 
skanning, og Ulrica har lenger erfaring 
på avtakbare proteser, har de en forfor-
deling på disse arbeidsoppgavene.

Selv om Tor har sluttet og overlatt alt 
til Ulrica, er han god å ha. Han bor 
fortsatt i Askim, så dersom det skulle 
oppstå et teknisk problem kan de ringe 
ham, og Tor kommer. Hvis Ulrica har 
problemer med en vrien klammerarm 
en sjelden gang, kan hun søke hjelp 
hos
Tor.

Når jeg spør Ulrica om fremtiden, så 
sier hun at hun håper det skal være en 
fremtid også for små laboratorier. Hun, 
som mange andre i faget, ser med be-
kymring på utviklingen med oppkjøp 
og sammenslåingen til store enheter.

Man får håpe at godt håndverk, god 
service, og nærhet til kundene som 
også gir nærhet til pasientene, også vil 
være viktig i fremtiden.

Det er ingen av kundene til Ulrica som 
foreløpig er kjøpt opp eller er etablert 
i store sentere. De arbeider fra små 
enheter, men man vet jo ikke hva som 
skjer, sier hun.
Askim Dental driver også utstrakt kun-
depleie gjennom å arrangere sommer-
fest og julebord for kundene. Dette er 
veldig hyggelig, og gjør sitt til at man 
blir godt kjent med tannlegene. Samti-
dig binder man dem tettere til seg.

På spørsmål om hvorfor Ulrica er med-
lem i forbundet, svarer hun at det er 
først og fremst for å støtte opp økono-
misk. Skal vi ha et forbund må vi alle 
bidra litt. Forbundet er flinke til å infor-
mere. Det er viktig å få informasjon om 
hva som skjer og rører seg. 

Ikke minst fagsamlingene er veldig 
viktige. Her får man treffe gode kolle-
gaer, man får knyttet nye kontakter, 
man kan delta på interessante kurs. 
Forbundet er også et talerør for faget 
mot det offentlige Norge.


