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På besøk hos 
Oslo Tannteknikk AS

Tre laboratorier slår seg sammen

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 laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og
spesialiserte produkter. I denne tolvte artikkelen har vi besøkt Oslo Tannteknikk AS.

Stein Brath |  st-brath@online.no. Foto: Stein Brath og Oslo Tannteknikk 
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Bakgrunnen for denne sammenslåingen er
at de alle ønsker å møte morgendagen med
større faglig styrke. De hadde fra tidligere
litt forskjellig faglig tyngde og nedslagsfelt,
og ønsket å samle denne erfaringen og
kunnskapen under samme tak. - Det er
mange fordeler med å drive for seg selv, sier
Kristoffer, men ønsket om et sterkere
kollegialt samarbeid, mer ressurser til
investeringer av høyteknologisk utstyr og
ansvarsfordeling var ting som gjorde at vi
hadde felles ønske om å drive noe sammen.
I den nye konstellasjonen vil det være enk-
lere å drive kontinuerlig produksjon uav-
hengig av om enkelte er på kurs, ferie og
ved eventuell sykdom. 

Pål og Kristoffer hadde opprinnelig planer
om å starte et laboratorium med fokus på
høyestetikk og totalrehabiliteringer, men
det var vanskelig å finne egnede lokaler. Det
passet derfor perfekt at Jørgen kom med i
planene med stor kundemasse og flere an-
satte. Det er enklere å være oppdatert på
alle sider av faget når man driver sammen.
I stedet for et nisjelaboratorium ble det et
laboratorium som kan tilby alt innen tann-
teknikk, også med egen Cr/Co-avdeling for
avtakbare proteser.

På spørsmål om hva de tenker er deres fag-
lige spesialfelt forteller Jørgen at Gerner
Dental drev mye med implantatarbeider, da
de hadde mange kunder på dette produktet. 
Kristoffer har etter å ha vært ansatt tann-
tekniker i mange år drevet et enmanns-
laboratorium lokalisert i et tannlegesenter
på Lysaker. Som han selv sier, er det mange
åpenbare utfordringer ved å drive så til-
gjengelig for tannlegene, men dette
fungerte mye bedre enn fryktet. Det førte til
mye pasientkontakt, noe han ser på som
motiverende og lærerikt. 

Etter å ha drevet hvert sitt
 laboratorium over tid, har 
Pål Risvang, Jørgen Gerner og 
Kristoffer Øksenholt valgt å slå 
seg sammen og startet 
Oslo Tannteknikk AS. De driver det
nye laboratoriet fra Gerner Dental
sitt gamle lokale i Pilestredet,
sentralt i Oslo.

OSLO TANNTEKNIKK AS

Bakgrunnen for sammenslåingen er 
at de alle ønsker å møte morgendagen
med større faglig styrke.



Pål har drevet lab i mange år, både med
kompanjong, ansatte og alene. De siste
fem årene har han drevet alene, og da i
nær tilknytting til et tannlegesenter.
Etter de siste års rivende teknologiske
utvikling følte han tiden var moden for
å være en del av et større faglig miljø.
Kristoffer og Pål har over lengre tid for-
dypet seg i temaet bittfysiologi. Dette
for å kunne serve tannleger som be-
nytter seg av ansiktsbueregistrering i
pasientbehandlingen.

Oslo Tannteknikk har skannere og
fresere av flere fabrikater, men de har
likevel ikke lagt støpeteknikken på
hylla. - Gamle gode teknikker er fortsatt
kjekke å ha, erkjenner Jørgen. Det er
ikke sjelden de løser et teknisk problem
bedre ved å støpe enn å frese. - Et bredt

spekter av fremstillingsmetoder sikrer
at man kan levere det beste produktet i
hvert enkelt tilfelle, mener han. Pål
istemmer dette. - Vi må ikke glemme at
det ligger et håndverk i bunnen av faget
vårt. Det bør man ikke forkaste. 

Jørgen forteller at de på Oslo Tanntek-
nikk sørger for å ha medbestemmelse i
valget av materialer og konstruksjoner
som skal brukes til den enkelte pasient.
De er klar over at det ikke til enhver tid
er like enkelt for tannlegen å holde seg
orientert om alt det nye som kommer
på markedet. Derfor vil de gjerne gi råd
til både tannlege og pasient. 

Oslo Tannteknikk har valgt å beholde
laben på Lysaker, der Kristoffer tid-
ligere drev laboratoriet Dentsign, for å

opprettholde en nær tannlege- og
pasientkontakt. Samtidig gjør Kristoffer
gjør øvrig produksjon av porselens-
arbeider der. Tempoet er høyt på Oslo
Tannteknikk og det samme sies om
arbeidsmoralen. Ledertrioen skryter
veldig av at her står alle på uansett om
man er ansatt eller sjef. Alle er like vik -
tige dersom resultatene skal bli gode,
og arbeidene skal bli levert til rett tid. 

Når vi begynner å snakke om fremtiden,
er alle tre positive, men erkjenner at de
ser potensielle "skjær i sjøen". - Vi må
være opptatt av å levere gode arbeider
i tide, følge med i den teknologiske
 utviklingen og være kompetente sam-
arbeidspartnere for tannlegene, avslutter
Jørgen. 
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