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                                                                                         Foto «Mulighetens tre 2» av Sissel Lyngsmark Båtnes, Tannhelse

TANN-byggets jubileumsdag 

torsdag 5. oktober  
 

Torsdag 5. oktober 2017 var det duket for stor feiring 

av TANN-byggets 10 års jubileum. Fylkesrådsleder 

Willy Ørnebakk (Ap) gratulerte med dagen og stilte 

spørsmål: «Er vi voksen eller er vi ungdom?» Vi har 

fått masse kompetansen og erfaring på disse årene 

og vi jobber stadig med å være fremst som 

kompetansesenter. Det er mange pionerer som har 

gjort det mulig å bygge et kompetansesenter i Tromsø 

og Nord-Norge. Bygget framstår som en bauta – men 

det er de som jobber og bidrar her som gjør en 

fantastisk jobb, sa Ørnebakk.  

 

 

 

 
Bilde: TANN-bygget på 10-års jubileumsdagen, tatt av SLB, 

Tannhelse 
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Det var rundt 150 inviterte gjester til jubileums dagen 

og festkomiteen hadde satt sammen et spennende 

program for deltakerne. Foredragsholderne fortalt 

om en strabasiøs og lang prosess med både 

dramatikk og stort pågangsmot fra flere kanter for å 

få til en tannlegeutdanning og et kompetansesenter i 

Nord-Norge.  

 

 
Bilde: Festkomiteen fra venstre Lars Inge Byrkjeflot UTK, Elin 

Wilhelmsen TkNN, Guri Røv UTK, Unn Eriksen TkNN og Mathieu 

Mouhat IKO. Bilde tatt av SLB, Tannhelse 

 

Leif Arne Heløe gav oss et interessant og humoristisk 

innblikk i kampen om tannlegeutdanningen i Tromsø 

med et historisk tilbakeblikk. Han begynte selv på 

tannlegeutdanningen høsten 1952 ved 

Tannlegehøyskolen. Det har skjedd en voldsom 

utvikling og forandring på alle disse årene. Og det har 

vært både spennende og krevende å ha vært med på 

reisen. Heløe siterte en av visene som har blitt trykket 

opp i den lille odontologiske viseboka fra 1950-årene 

– «Dento-Cato» - «Munnrydderhymnen» - «Jeg 

rydder din Kæbe Molar for Molar, Og fatter om Tangen 

med Lyst. Jeg rydder de rådneste Rødder, du har, Og 

stemmer mit Knæ mod dit Bryst. Du sveder og skriger 

av Skræk for dit Liv, I skyer av Blod og Saliv.» - så det 

gikk nok hardt for seg på 50-tallet.  

 

I 1884 ble den Norske Tannlegeforening stiftet og det 

var kun 62 tannleger i hele landet, 4 kvinner og 58 

menn. Et par av disse var bosatt i Nord-Norge. Flere 

tannleger kom om sommeren nordover – de ankom 

med midnattssola, og forsvant før sola var borte. 

Behovet var stort for tannleger og tannpine genererte 

betydelige inntekter etter datidens målestokk.       

 

 
Bilde: Leif Arne Heløe, bilde tatt av SLB, Tannhelse 

Det var rundt Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander 

holdt foredrag om stortinget oppdrag og behovet for 

tannlegeutdanning i Tromsø. Han ble etterfulgt av 

Harald Eriksen og Arne Hensen som fortalte om 

oppbyggingen av tannlegeutdanningen. Elisabeth 

Camling leder for TkNN og Christer Ullbro, IKO 

redegjorde for dagens situasjon og ga et innblikk i 

hvordan det har gått.  

 

Det var god stemning i TANN-bygget under lunsjen 

og deilig marsipan kake ble servert for å feire 

jubilanten. Kulturelle innslag var gitt gjennom hele 

dagen. Kanapeer og musserende drikke ble servert i 

aulaen etter endt foredrag.   

 

 
Bilde: God stemning under jubileumsdag ved TANN-bygget, bilde 

tatt av SLB, Tannhelse 
 

Kjell Røynesda fra Helsedirektoratet, gav et detaljert 

bilde av prosessen for å få til en tannlegeutdanning i 

Tromsø. Det hadde vært en voldsom dragkamp og 

stor motvilje fra spesielt sentrale ledere i 

Tannlegeforeningen. Etter påtrykk fra 

Helsedirektoratet ble en utredning gjort ved 

Universitetet i Tromsø og det ble bestemt at det var 

behov for en tannlegeutdanning og 

kompetansesenter i Nord-Norge. Det ble en lang og 

tidkrevende kamp, men flere viktige aktører gav ikke 

opp og i år kan vi altså feire eget bygget. Alt viser til 

at det var riktig å kjempe fram utdanning og 

kompetansesenter i Nord-Norge. Til nå er det 

utdannet 250 tannleger og hele 15 spesialister 

innenfor forskjellige fagfelt. Det er også utdannet en 

rekke tannpleiere og tannhelsesekretærer får også 

en del av undervisningen sin her. Nå er det allerede 

satt i gang med planer for utvidelse av bygget, så en 

spennende historie fortsetter.  

 

 
Redaktøren 

 

Bilde: Willy Ørnebakk 

(Ap) og Kjell Røynesda 

fra Helsedirektoratet, 

bilde tatt av SLB, 

Tannhelse 
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Hilsen fra Arkhangelsk! 
 

Flere studier har vist at tannhelsen er svært dårlig 

blant urfolkene, også de som bor i nord. Tilgang til 

tannlege har vært svært begrenset i disse tynt 

befolkede områdene. Nye tiltak må utvikles og deres 

effektivitet testes med sammenlignbare metoder for 

å forbedre tannhelsen hos denne gruppen.   

 

En delegasjon fra Institutt for klinisk odontologi 

(IKO), UiT Norges Arktiske Universitet, 

tannhelsetjenesten, Troms fylkeskommune og fra 

Københavns Universitet besøker fakultetet for 

Northern State Medical University i Arkhangelsk i 

september 2017.  

 

Under besøket ble det avholdt seminar om Norge-

Russlands Symposium om forskning på tannhelse. 

Formålet med dette symposiet er å bygge 

kompetanse på tannhelseundersøkelser og 

tannhelsefremmende tiltak for urfolkene i Norge og i 

Russland. 

 

Universitetet i Tromsø tok initiativ til dette prosjekt i 

samarbeid med Universitetet i Arkhangelsk. 

Gjennom støtte til prosjektet er Troms 

fylkeskommune en av samarbeidspartnerne.  

 

Forskningsleder Nils Oscarsson og 

fylkestannhelsesjef Peter Marstrander sammen med 

fem personer fra IKO inkludert IKO-leder Christer 

Ullbro reiste til Arkhangelsk. Der var det innlegg 

både fra norsk og russisk side. Nils snakket om 

forskningen som vi driver fra TKNN (Tromstannen og 

Tromsø 7), og jeg snakket om tannhelsetjenesten i 

Nord-Norge. Vi opplevde stor interesse for begge 

tema. Fra UiT var det interesse for forskning på 

urfolk, men også et felles prosjekt om bruk av 

antibiotika var på agendaen. Fra tidligere er det 

samarbeid mellom de to universitetene på utveksling 

av studenter og mastergrad-prosjekter. 

 

Vi fikk omvisning på universitetet og 

universitetsklinikker i Arkhangelsk. Det så ut til at 

tannlegestudentene fikk en god utdanning. Det virket 

som leder for tannlegeutdanningen kjente alle og 

hadde et veldig godt forhold til studentene sine når 

hun møtte dem i korridorene. I det hele tatt fikk vi et 

godt inntrykk og kan anbefale videre samarbeid. De 

vanlige tannklinikkene besøkte vi ikke denne 

gangen. 

 

 
Besøk ved universitetsklinikken i Arkhangelsk.  

 

Nils har hatt russisk på skolen noen år og briljerte 

med noen setninger med russisk tonefall som hørtes 

ekte ut, akkurat som Harald Heide-Steen sketsjene. 

Fra UiT var dessuten Stanislav med russisk morsmål 

med. Språkproblemene var dessuten mye mindre 

enn tidligere ettersom det var mange russere som 

behersket engelsk, og Yuri hadde studert ved UiT og 

kunne norsk. Takk til våre russiske verter og UiT for 

initiativet! 

 

Hilsen Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjef 

På bilde delegasjon på besøk i 

Russland: Arne Christer Ullbro, 

Mohammed Al-Haroni, Eino 

Honkala, Stanislav Iakhno, Peter 

Marstrander, Nils Oscarson   Sisko 

Honkala og vertskap. 
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Fagdager og Årsmøte i Troms 

tannpleierforening  

13. -14. september 2017 
 

 
På bildet deltakere ved fagdager. 

 

Tannpleiere fra Troms fylkeskommune gjennomførte 

to herlige dager med spennende og interessante 

faglige temaer.  Det var flere temaer som er spesielt 

viktig å ha fokus på i en travel hverdag.  Den røde 

tråden for årets fagdager var «Til barnets beste». 

 

Vi startet den første dagen med gjennomgang av de 

nye nasjonale retningslinjer med klinikksjef for 

Universitetstannklinikken Lars Inge Byrkjeflot. Vi fikk 

innblikk i mange årsaker til flere endringer som skal 

gjøres etter de nye retningslinjene. Målet er at 

behandling og oppfølging skal utføres på samme 

måte ved alle de offentlig tannklinikkene. Det skal 

være lik behandling og det skal følges samme rutine 

uansett hvor pasienten bor. «TannBarn» som er de 

nye retningslinjene for Troms fylkeskommune 

bearbeidet av prosjekt leder Tove Bendiksen, 

forventes å være ferdig i januar 2018. 

 

Eva Lindgren, spesialist innen pedodonti, fra 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-

Norge (TkNN) holdt foredrag om fissurforsegling av 

tenner for forebygging av karies i fremtiden. Våre 

naboland har hatt gode resultater med bruk av dette. 

Vi ønsker derfor å benytte fissurforsegling på alle 

barn som er i risikofare for karies, slik at vi kan 

unngå eventuelt substanstap av tenner ved 

konserverende behandling.  

 

Politiet fra avdeling Vold i nære relasjoner for barn 

og unger ved Lise Folkestad snakket om hvordan en 

fører en samtale med barn som opplever eller har 

opplevd vold eller misbruk. I og med at vi tannpleiere 

jobber så tett på barn ved tannklinikken, er det så 

viktig at en klarer og vet hvordan en skal gå frem 

med barn, som letter sine hjerter for oss tannpleiere.  

 

På dag to av fagdagene kom Barnevernstjenesten i 

Lenvik Kommune ved Inger Slettum Olsen hadde et 

foredrag om viktigheten med et tett samarbeid 

mellom tannhelsetjenesten og barnevernstjenesten. 

Dette er det satt mer fokus på i iht. de nye 

retningslinjene. Det skal lages samarbeidskontrakter 

mellom barnevernstjenestene i Tromsfylke, for å få 

på plass rutiner og prosedyrer som skal knytte 

tettere bånd mellom tjenestene. Dette er laget av 

prosjektleder for helsefremmende og forebyggende 

arbeid Tove Bendiksen og kommer i 

November/Desember 2017. 

 

Mål fra barnevernstjenesten:  

 Ansatte i tannhelse skal kjenne til 

barnevernets arbeid, melderutiner, 

opplysningsplikt – bryte ned barrierer. 

 Ansatte i barnevernstjenesten skal kjenne til 

tannhelsetjenesten og hvilke opplysninger 

og bistand man kan få vedr. risikoutsatte 

barn.  

 Øke antall meldinger. 

 Økt mulighet til å gi barna hjelp på et tidligst 

mulig tidspunkt.  

 

 
 

Onsdags kveld møttes 23 tannpleiere rundt langbord 

på Restaurant Steakers til en sosial sammenkomst. 

Det er noen år siden sist vi hadde felles middag 

under fagdagene, og vi var alle enige om at det må 

vi få inn som fast innslag. 

 

Vi gleder oss allerede til neste års fagdager for 

tannpleiere! 

 

Hilsen Styret Norsk  

Tannpleierforening avd. Troms 

Bilde: Anette Kristin 

Johannessen, Silje Kristin 

Hansen, Liv Anita 

Johansen, og Tove 

Bendiksen, styret i Troms 

tannpleier forening  
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«Gode minner kontoen»  

- til Sjøvegan tannklinikk 
 

 
  Bilde av topptur gjengen. 

 

Sjøvegan tannklinikk ønsket å fylle på «gode - 

minner kontoen», før vinteren kom. Turen starten fra 

tannklinikken kl.08.05, og vi startet fra Sommarseth i 

Salangen og gikk opp mot Lifjellet 982 moh. Etter 3 

timers gange nådde vi toppen, det var helt magisk, 

høstfargene, utsikten, vindstille, sol fra skyfri himmel 

og 14 varmegrader. Disse var med: 

 

Nina «Spreka» Mariell - var den som skled mest, 

lettest på foten og sørget for at noen alltid ventet på 

den siste. 

 

Trine «Monsen» - laget bål, viste oss hvordan vi 

skulle overleve i naturen på bl.a. en næringsrik 

mose. Vi fikk holde på diverse gresshopper som 

HUN så, fikk lært forskjellen på han og ho «hopper» 

osv. 

  
 

Randi «Medstaven» - HMS ansvarlig, med både 

gnagsårplaster, staver og sjokolade. I tillegg hadde 

hun vært der EN gang før og var nesten som 

kjentmann å betegne. 

 

Joakim «Alfahannen» - passet på flokken sin hele 

veien. Hadde det lettest når «vannet» skulle ut, samt 

inviterte til duett med undertegnede på retur. Pusset 

støv av gamle slagere som OlleBolle, Trollsangen 

(han med ett øye, to neser osv). 

 

Nina «Kanelsnurr» - likte seg best bakerst, men 

hadde gode «seriøse» utviklingssamtaler med ett par 

kolleger, om bl.a. ørkenen, beduiner, og 

temperaturforskjellen mellom dag og natt i 

ØRKENEN. Bidro effektivt til duett med Alfahannen. 

 

Etter ett par timer i disse fantastiske omgivelser, 

returnerte vi ned. Men vi gikk turen om Sommarseth 

(508 moh) vannet. Der lå vi å slumret i lyngen en 

halv time, mens septembersola varmet oss og vi 

pratet om hvor heldige vi var som kunne få lov å ta 

denne turen - samt at dette ER livet.  

 

 
           Bilde av glade ansatte som er på tur i strålende natur.. 

 

Hilsen Nina Berith Rasmussen, 

tannlegeassistent på Sjøvegan 

 

Året HMS-tur ved Lyngseidet 

tannklinikk 
 

Etter sommerferien var ansatte ved Lyngseidet og 

Hatteng tannklinikk på dagstur til ytre Lyngen. Vi var 

heldige med været, flott sol og vindstille. Turen gikk 

til fyret ytterst ute på odden på Lenangsøyra. Her ute 

finner vi spesielle steinformasjoner som er formet av 

havet, vær og vind.  

 
 

Etter en kort rast, gikk turen videre til Aspvatnet, som 

ligger i Sør-Lenangen. Her ble det kokt bålkaffe og 

grillet, og stemningen var høy.  

 

Bilde av Fjellgresshoppe, 

Melanoplus frigidus 
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God stemning i gapahuken. 

 

Etter at alt medbrakt var fortært, gikk turen tilbake til 

Sør-Lenangsbotn og hjemreise. 

 

Hilsen oss på Lyngseidet tannklinikk 

 

Feiring av 50-åring på 

Tromsdalen tannklinikk 
 

 
Feiring av Lisbeth Johannessen 

 

Torsdag den 24. august 2017 fylte Lisbeth 

Johannessen 50 år!! 

Dagen ble feiret med gode kollegaer, overtannlege 

Sarah Adekoya og adm. konsulent Elin Nilsen. 

Tidligere arbeidskollegaer kom også innom for å ta del 

i feiringen. Deilige snitter, kake, gave og blomster ble 

overrakt jubilanten.   

Tromsdalen tannklinikk 

 

Elisabeth Daleng Holmsæter har 

jobbet i 25 år Troms 

fylkeskommune 
Elisabeth D. Holmsæter har jobbet i 25 år i Troms 

fylkeskommune/tannhelsetjenesten og er blitt feiret 

på behørig vis - med taler - gode ord, blomster og 

presang - det hele akkompagnert med mat og drikke.  

 

 
På bilde jubilant Elisabeth Daleng Holmsæter.. 

 

Jubilanten selv hadde ingen aning - trodde selv at hun 

hadde jobbet i omkring 20 år.  Ja - det med tid og år 

kan være vanskelig å holde styr på!.  

 

Elisabeth har jobbet de fleste av årene på Finnsnes 

tannklinikk og de siste par årene ved Målselv 

tannklinikk. 

 

 
 

På dagen var det også to "bursdagsbarn" Heidi 

Leirvik og Britt Bergum som ble markert.  

 

Overtannlege Susanne Elting 

Midt-Troms tannhelsedistrikt 
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Tannlegene Marianne Gaarden og 

Svein Ingebrigtsen hadde sin siste 

arbeidsdag 31.08.17 i den 

offentlige tannhelsetjenesten 

(DOT) 
 

Bildet av Svein Ingebrigtsen og Marianne Gaarden på Lyngseidet  

tannklinikk.   

 

Tannlegeparet Marianne og Svein har hatt en lang 

og spennende reise i DOT. De ble begge 

uteksaminert fra tannlegestudiet i Bergen i 1978. 

 

Marianne ble tilsatt 4. september 1978 som tannlege 

ved Kroken tannklinikk. Der jobbet hun til juli 1979. 

Svein fikk avtjene siviltjenesten i Tromsø som 

tannlege i samme tid. Det var stor mangel på 

tannleger. 

 

I september 1979 søkte Marianne og Svein fra 

Danmark på ledig stilling og vikariat i Tromsø 

tannrøktdistrikt etter annonse i NTF’s Tidende. 1. 

Januar 1980 ble de tilsatt ved Lyngseidet tannklinikk.  

 

Sosialdepartementet vedtok i 1983 at alle 

statstilsatte distriktstannleger skulle overføres til 

fylkeskommunen. I brev fra Det kongelige 

sosialdepartement ved Leif Arne Heløe ble Marianne 

og Svein tilsatt i Troms fylkeskommune den 1. januar 

1984 - «Departementet vil til slutt takke for det arbeid 

De har nedlagt i folketannrøkta» skrev Heløe. 

 

Mellom 1981 og 1987 fikk paret tre flott barn. Etter 

18 ukers fødselspermisjon etter hver fødsel var det 

rett i jobb for Marianne. Var nok en hektisk tid med 

barn og jobb.  

 

I tiden ved Lyngseidet tannklinikk har både Marianne 

og Svein vært tilsatt som klinikksjef, Marianne i 

vikariat og Svein i fast stilling. Svein har også 

innehatt stilling som overtannlege for 

Balsfjord/Lyngen tannhelsedistrikt. De har begge 

jobbet som veiledere for studenter ved klinikken 

siden 2010. Svein har også hatt funksjon som 

systemansvarlig for Opus.  

 

I slutten av august gikk de over i pensjonistenes 

rekker. I den anledning var fylkestannhelsesjefen 

Peter Marstrander med flere fra administrasjonen i 

Tromsø og Nord-Troms distriktet med på avslutning 

ved Lyngseidet tannklinikk onsdag 30. august. Deilig 

lunsj med hjembakte rundstykker ble servert. 

Tidligere ansatt Natalie kom med en nydelig jordbær 

bløtkake. I tale fra fylkestannhelsesjefen ble det lagt 

vekt på at Svein og Marianne alltid har vært villig til å 

ta på seg ekstra oppgaver og gitt mye til tannhelse 

gjennom alle år. Behørig blomster og gave ble 

overrakt. 

 
Både Svein og Marianne syntes de hadde vært 

heldig som har kunnet jobbe samens og nå bli 

pensjonister samens. De hadde mange gode 

historier etter en lang fartstid. Opplevd mye og vært 

gjennom en stor utvikling i sine år som tannleger. 

Tidligere var det fast takts i helgene med pasienter 

med avstivede kjever, etter helgens slåsskamper. 

Var ofte sånn at den ene måtte ned på jobb og den 

andre ble tilkalt for å hjelpe til. Mange fine 

arbeidskollegaer og opplevd mye på godt og vondt.  

 

De har trivdes veldig godt i yrket, sier de. Går av 

mens de enda er på topp, legger de til med glimt i 

øyet. De vil gjerne ha tid til å gjøre andre ting 

samens. Første prosjekt er å male hytta på Dyrøya. 

Vil enda avslutte noen påbegynte saker – «kan ikke 

bare begynne på noe for faste pasienter og så slippe 

de helt» – sier Marianne. Det er god stemning og 

godt humør på klinikken. Marianne og Svein har satt 

sine avtrykk i den offentlig tannhelsetjenesten og blir 

nok et savn for mange. Lykke til med pensjonist 

tilværelse!  

Redaktøren  
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Fagdag for tannhelsesekretærer 

fredag 13. oktober 
                   

 
På bildet fra venstre Berit Fagerli og Emma Kristvik Pettersen 

arrangerte fagdag.  

 

Emma Kristvik Pettersen og Berit Fagerli hadde 

organisert en spennende fagdag for 

tannhelsekretærer i Troms fylkeskommune fredag 

13. oktober. Med hele 106 påmeldte var det duket for 

en spennende dag med flere forelesere.  

 

Linda Sten, førsteamanuensis i samfunnsodontologi 

ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) hadde et 

foredrag med disse læringsmål: 

 
• Gi kunnskap om healt literacy – evne til å gi 

og forstå helse informasjon 
• Pasienter må hjelpes til å få tak i, forstå, 

tolke og bruke informasjon. 
 

Sten ser endringer i helsevesenet på at de er blitt 

flinkere til å ta hensyn og ta forutsetninger når de 

møter pasienter på klinikken. 

Av den voksne befolkningen er det så mange som 

43 % i USA og 47 % i Europa som ikke har 

tannhelseforståelse. Dette fører til at mange 

pasienter ikke får med seg hva det egentlig handler 

om. Pasienten har ikke kompetanse eller kapasitet til 

å skjønne hva behandlingen innebærer eller forstår 

hva som blir sluttproduktet. Helsetilsynet påpeker at 

majoriteten av klagesaker handler om 

kommunikasjonssvikt. Det er ikke bare for 

helsepersonell og gi informasjon – de må påse at 

pasienten får tak i, forstår, kan tolke og bruke 

informasjon de får. Pasienten må få hjelp til å mestre 

det de skal gjøre hjemme, noe som vil føre til økt 

pasienttilfredshet.  

 

Forskning viser at personer med mangelfull 

helseforståelse har dårligere helsestatus, økt bruk av 

akutthelsetjenester, mindre forståelse for viktigheten 

av forebygging, mindre kunnskap om sin medisinske 

situasjon og behandling. Barn av foreldre med 

mangelfull helseforståelse har dårligere tannhelse. 

Dette må vi gjøre noe med.  

 

Viktig med fokus på pasientkommunikasjon: 

• Sitt ned, se på pasienten og ta av 
munnbindet 

• Lytt nøye til hva pasienten har å si 
• Snakk rolig og hold deg til korte uttalelser 
• Bruk et enkelt språk uten vanskelige ord og 

faguttrykk 
• Spør aldri ja/nei-svar 
• Gi informasjon stegvis 
 

Pasienten eller foreldrene bør få med seg: 

1. Hva er hovedutfordringen med tannhelsen? 
2. Hva bør gjøres? 
3. Hvorfor dette er viktig? 
 

Send gjerne med pasienten en «Huskelapp» 

- Skriv det viktigste først  
- Del informasjon opp i punkter 
- Ikke skriv mer enn høyst nødvendig 
 

 
 

Lars Martin Berg, spesialisttannlege i klinisk 

odontologi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune tok 

opp temaet: Endodonti – Noe for 

tannhelsesekretærer? 

 

Hva er endodonti? Endo=Inni, innenfor + Dont=Tann. 

Endodonti handler i praksis om å behandle skader 

og infeksjoner i pulpa og periapicalt vev. Riktig 

diagnostikk er svart viktig for endodonti. En må vite 

hva en skal se etter og hav som er normalt. Veldig 

viktig at det er fravær av bakterie ved rotbehandling.  

Forholdene i tanna og utstyr som skal brukes i tanna 

skal være sterilt – til enhver tid – må ha fokus på 

sterilteknikk hele tiden. Både tannlege og sekretær 

har likt ansvar for dette.  

 

Berg hadde en teknisk gjennomgang med hvilke 

utstyr og teknikker som benyttes, får å gi innblikk i 

hva som skjer før, under og etter behandling. 

Deltakerne på fagdagen hadde et lærerikt og 

interessant program 

Redaktøren    

På bilde Linda Sten og Lars 

Martin Berg hold foredrag 

under fagdagen. 
 


