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Her skapes det: PC og egen spisskompetanse er Rasim Maksumics viktigste arbeidsredskaper i jobben med å utforme tannklinikker over det ganske land. For tiden tegner han
blant annet et tannlegekontor i Harstad.

Spesialist på tannlegekontorer
Av

INGE T. DALEN 

MANDAL: - I hele Norge kjenner
jeg bare tre stykker, hos konkur-
rentene våre, som gjør den samme
jobben som jeg gjør, sier Rasim
Maksumic fra Mandal. 

Han har gjort seg til spesialist
på teknisk, digital tegning av
tannklinikker. Han detaljplanleg-
ger tannlegekontorer og lager ut-
førlige arbeidstegninger på pc for
kunder over hele landet.  

Maksumic jobber hos Dental
Sør i Mandal, leverandør av ut-
styr til tannleger. Bedriften feirer
30-årsjubileum i år. Og digitalteg-
neren selv kan markere at han
har bodd nøyaktig 20 år i Norge. 

Har mistet tellingen
Maksumic fortalte nylig i Lindes-

nes om flukten sin fra Bosnia
under krigen. Nå sitter han i Man-
dal bystyre, og bruker sin unike
kompetanse på integrering av
flyktninger. 

Da han kom til Norge, kunne
han ingenting om data og snakket
ikke engelsk. Likevel gjennomfør-
te han opplæring i teknisk teg-
ning, med et dataprogram på eng-
elsk. 

Han kom til Dental Sør i 2000.
Tidligere brukte bedriften teg-
nere hos utstyrsprodusenten i
Danmark. Men ledelsen så poten-
sial hos innvandreren. 

– Jeg har tegnet utrolig mange
klinikker på disse årene. Jeg har
mistet tellingen for lengst, kon-
staterer Rasim Maksumic. 

Har tegnet Norges største
Det er altså ikke bare å slenge inn

en tannlegestol og begynne å bo-
re. Maksumic er en nøkkelperson
i bedriften på grunn av erfaringen
og spisskompetansen.  

– Jeg må tenke på utrolig mye
for å tegne en funksjonell og fin
klinikk. Jeg må ha innsikt i og føl-
ge alle regelverk, lover, forskrif-
ter, universell utforming, smitte-
vern, Arbeidstilsynet, Statens
strålevern…

Han tegner alt fra venterom
via sterilrom til rommet der sto-
len står. Han nevner strenge krav
til blyskjerming av veggene der
strålingen fra røntgenapparatet
vil treffe. Det må Maksumic be-
regne. Han må dimensjonere og
tilpasse vanntilførsel, lufttrykk
til suging og blåsing i munnen
din, strøm til elektronikken og
støydemping av motorer. Spesielt
krevende er det når flere stoler
skal brukes på en gang.

Maksumic har vært med på å
skape Norges største tannklinikk
i Skien. Der kan 28 tannleger job-
be samtidig!

– Mange ganger får jeg inn ar-
kitekttegninger som tannlegene
ikke er fornøyd med. Arkitekter
får sjelden oppdrag med å tegne
tannklinikker. Jeg gjør det daglig,
så jeg sitter på mer kompetanse
enn arkitekter på dette, sier han. 

Drømmejobben
Maksumic må gjerne realitetsori-
entere tannlegene også:

– Tannleger ser ofte ikke helhe-
ten. De kan ikke nok om dette. Jeg
pleier gjerne å tegne første forslag
slik som tannlegen vil ha det, og
andre eller tredje tegning som jeg
vil ha det. Det er som regel mine
tegninger som blir brukt, smiler
Rasim Maksumic. 

Denne uken drar han til Lille-
strøm på bransjemesse for tannle-
ger. Der skal han sitte og tegne
mens alt han gjør vises på stor-
skjerm. Dermed kan potensielt
2500 messedeltakere beundre fer-
dighetene hans. 
Maksumic trives veldig godt med
den spesielle jobben sin: 

– Dette er en litt usynlig jobb,
som betyr veldig mye for hvordan
ting fungerer. Det er gøy å tegne
noe som skal bli virkelighet en
dag. Så dette er drømmejobben for
meg. Jeg liker utfordringer, det er
aldri kjedelig og veldig kreativt.
Jeg lærer hele tiden. Jeg vil gjer-
ne jobbe med dette til jeg blir pen-
sjonist, og enda lenger, sier Rasim
Maksumic. 

– Vi er glade for Rasim
Jan Thomassen, som er hovedeier
i Dental Sør, fullroser innsatsen
til Rasim Maksumic: 

– Han gjør jobben med det en-
gasjementet han har i alt han hol-
der på med. Rasim er stolt av job-
ben sin. Det skinner gjennom i alt
han leverer. 

– Han har vært med på å bygge
opp tjenesten her hos oss. Og han
har tegnet noen av de flotteste kli-
nikkene som er bygd i Norge de
siste årene. Vi er glad for Rasim,
sier Thomassen. 

Sjansen er veldig stor for at denne mannen har skredder-
sydd tannlegekontoret du koser deg på. Rasim Maksumic
(49) er nesten unik på sitt felt i Norge. 


