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På besøk hos  
Årnes 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 34. artikkelen har vi 
besøkt Årnes Dental.

Tenner i Fokus har denne gangen tatt en tur til Årnes Dental som eies av Terje 
Lindstrøm. Terje driver firmaet sammen med sin kone Tove i lyse, fine, romslige lokaler, 
sentralt i Årnes sentrum. Her har de gangavstand til mange av sine kunder. 

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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Det var vel nærmest en tilfeldighet at Terje 
ble tanntekniker. Han var i barne- og ung-
domsårene glad i å bruke hendene sine 
til å forme ting. En dag hans far var på 
besøk hos sin tannlege, og de snakket om 
løst og fast, kom faren hans inn på Terje 
og hans fingerferdighet. Han lurte på om 
tannlegeyrket kunne være noe for Terje på 
bakgrunn av disse ferdighetene. Tannle-
gen svarte da at det yrket hvor man hadde 
behov for fingerferdighet og virkelig var 
kunstner, så var det tannteknikeryrket.
Faren til Terje kjente ikke noe særlig til 
yrket, men de begynte å snakke om dette 
i familien, og ideen om tanntekniker som 
yrkesvalg for Terje oppstod.

Tilfeldighetene gjorde at det var åpen dag 
på Sogn yrkesskole like etter, og Terje be-
søkte skolen to ganger for å se hva dette 
var. Etter første besøk var han litt skeptisk. 
I lokalet var det utstilt noen plastikk hode-
skaller m.m. Dette gjorde Terje noe usikker 
på om dette var noe for ham. Neste gang han 
kom på besøk ble han vist rundt av en elev. 
Hun brukte god tid, og han fikk mer inn-
sikt i hva tannteknikerfaget var, og det ga  
mersmak.

Han følte at dette faget ville tilfredsstille 
hans behov for å skape noe med hendene. 
For som han sier, så hadde han i oppvek-
sten alltid hatt behov for å lage noe. Det 
kunne være alt fra modellering til å sette 
sammen plastikk byggesett.

Terje begynte på Sogn yrkesskole som da 
var treårig i 1974. Som lærer fikk han In-
golf Paulsen i et halvt år. Da han ble pen-
sjonist, overtok Hans Brovold sammen med 
Lunde og Jensen.

Etter endt skolegang og avlagt eksamen 
avtjente Terje sin militærtjeneste. Han var 
som de fleste tannteknikere på den tiden 
først på Lahaugmoen for å ta rekruttskolen. 
Deretter ble Terje stasjonert på Bardufoss i 
10 måneder hvor han assisterte for tre tann-
leger. De hadde 1 200 pasienter i kvartalet, 
og han tok røntgenbilder av de fleste. Terje 
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assisterte også rett som det var under  
fjerning av visdomstenner. Dette gjorde 
at han fikk en viss klinisk innsikt.

Den første sivile jobben Terje hadde var  
på Romerike Dental hos Sverre Lehre 
Dalen. Der var han et drøyt år. Da hadde  
Espen Carlsen, som var klassekamerat 
med Terje fra yrkesskolen, kjøpt et labo-
ratorium i Hegdehaugsveien i Oslo, og 
han trengte hjelp. Terje begynte der og  
var der i to og et halvt år før han startet 
for seg selv på Årnes.

Han startet opp på Årnes 30. november 
1981 i relativt, små midlertidige lokaler  
i påvente av at bygget han drev i skulle 
utvide og Terje kunne få de lokalene han  
måtte ønske. Da utbyggingen var fullført  
fikk han som lovet større lokaler, og selve  
flyttingen var gjort i løpet av en formid-
dag. Etter mange år fikk han greie på at 
bygget var lagt ut for salg, og man kunne  
risikere at bygget ble revet. Så snart 
leiekontrakten var ute og Terje var fri- 
stilt fra den, begynte han derfor å se seg  
om etter nye lokaler.

Han fikk fine lokaler i andre etasje i samme  
hus som Felleskjøpet i Årnes sentrum. 
Lokalene, som tidligere ble brukt til  
garderobe for Felleskjøpet, har i dag  blitt  
forandret til et moderne og hensikts- 
messig tannteknisk laboratorium.

Pasientene blir ivaretatt på en fin måte 
slik at de kan gå inn på behandlings- 
rommet via en resepsjon uten å behøve 
å forsere deler av laboratoriet. Arbeids-
plassene er plassert på en slik måte at 
de får optimalt med lys, og spiseplas-
sen er lagt til et område av lokalene 
hvor de ansatte kan spise lunsj helt 
usjenert fra produksjon og pasienter.

På det faglige plan drev Terje konvensjo-
nelt inntil han for 9 år siden investerte  
i 3Shape. Det har han ikke angret på. Han  
begynte da å skanne kapper til zirkonia.  
Dette fungerte bra, men som han sier, så  
burde han bruke 3Shapen oftere når han  
hadde investert i en skanner. Terje be-
gynte derfor også å skanne MK-kapper. 
Dette har han ikke angret på, og resul-
tatet er meget bra. I dag er det bare stift- 
kroner og konuser som blir støpt. Det kan  
derfor ofte ta en til to uker mellom hver 
gang de støper. Skanningen har også re-
sultert i at det har blitt færre omgjørin-
ger. Denne metoden gjør også sitt til at  
man er tryggere på resultatet og vet eksakt  
hvilken tykkelse en har å forholde seg 
til. Dette har igjen resultert i at Terje 
nesten ikke har slipt hull i en kappe etter  
at han begynte med denne metoden.

Avtakbar protetikk har Årnes Dental 
levert i alle år. Tidligere var det slik at 
de bare produserte denne type proteser  

til de tannlegene som også leverte 
kroner og broer til dem. I dag er dette 
litt annerledes. De har frigjort en del 
tid etter at de begynte å skanne, og i 
tillegg har noen tannleger begynt å 
sende en del fast protetikk dit hvor det 
er billigst. De tar derfor imot avtakbar 
protetikk uten slike betingelser, men 
prissetter arbeidene slik at de tjener 
penger på dem. Terje mener at de er de 
eneste nord i Akershus som kan lage 
den type proteser.

I dag er det som tidligere nevnt Terje og  
hans kone Tove som regjerer på labora-
toriet. Tove er ikke utlært tanntekniker,  
men hun er opplært på laboratoriet og 
har vært her i over 20 år. Terje sier at 
hun er blitt flink til å produsere modeller  
og klippe til blekeskinner og bittskinner. 
Videre tar hun seg av kontorarbeidet og  
noe budtjeneste. Terje hadde ikke klart 
seg uten hennes hjelp på laboratoriet.

For 20 år siden var det opptil fem stykker 
som arbeidet på Årnes Dental, fordelt  
på heltid og deltid, men Terje har med 
viten og vilje senket antall medarbeidere  
til det de er i dag. Nå kan han i større grad 
enn tidligere konsentrere seg om det  
han utdannet seg til, nemlig å lage tenner. 

Både Terje og Tove trives på Årnes. Det 
er et trivelig, lite tettsted som ligger 
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sentralt til på det sentrale Østlandet. 
Det tar bare en drøy halvtime å kjøre til 
Oslo. Ønsker man å ta tog, så kommer  
man til Oslo på førti minutter. Skal 
man ut å fly, så er det tjue minutter til 
Gardermoen. I tillegg er det moderate 
priser på boliger. Terje mener at han 
har alle tilbud han trenger på Årnes, og  
at det meste ligger innenfor gangavstand. 
De kan gå fra hjemmet til jobben. De kan  
gå til postkontoret. De kan gå til de fleste  
kundene og til butikken.

Tidligere hadde de en del postkunder, 
men etter at posten ble omorganisert 
har mange falt fra. Noen kunder i om-
rådet utenfor Årnes har de imidlertid 
klart å beholde. Blant annet har de 
kunder på Jessheim. De har også fort-
satt noen kunder i Nord-Norge hvor 
de ikke har noen tanntekniker i nær-
miljøet. Terje har merket seg at de de 
senere årene har fått mindre press på 
leveringstidene på arbeidene, og han 
tilskriver dette at tannlegene har blitt 
vant til noe usikre leveranser på prote-
tikk fra fjernere strøk.

Han ble medlem i Oslo Tannteknikerlaug  
i 1982. Den gang var det ikke bare å melde  
seg inn. Man måtte først ha anbefaling  
fra to medlemmer for å bli godtatt. Terje  
ble valgt til sekretær i 1985. Senere ble  
lauget omdøpt til Oslo og Akershus 

Tannteknikerforening og her har Terje 
vært leder i snart 20 år.

Terje har engasjert seg i både forbundet  
og lokalforeningen i mange år. Dette 
syntes han var veldig interessant, men  
etter noen år måtte han kaste inn hånd- 
kleet da mange av styremøtene i forbun-
det den gang ble avholdt på forskjellige 
steder i landet. Av den grunn kunne et 
slikt møte bety mange timer med over-
tid når Terje kom tilbake på jobben. I 
tillegg hadde han vervet som leder for 
lokalforeningen i Oslo og Akershus.

Også lokalt på Årnes har Terje engasjert  
seg. Han er styremedlem i Nes Høyre 
og har sittet i kommunestyret samtidig 
som han er med i forskjellige råd og ut-
valg. Han er også med i Årnes Rotary 
hvor han har vært president i to peri-
oder. Det er ikke en uke uten at det er 
møter to til tre kvelder.

På spørsmål om hvilke fordeler det er  
for Terje som tanntekniker å være 
medlem av forbundet svarer han at han 
til daglig ikke tenker så mye på slikt. 
Forbundet har rabattavtaler som Terje 
ikke er så flink til å bruke, men det er 
viktig å støtte opp om forbundet som 
er vårt talerør. Støtter vi ikke opp om 
forbundet ligger vi tynt an. Det å være 
medlem i forbundet er også samlende 

og sosialt dersom man deltar på kurs 
og fagsamlinger m.m.

Terje har i flere år vært medlem av for-
bundets valgkomite. Han innehar dette 
vervet fordi han etter hvert kjenner 
mange i faget.  

I år som tidligere har Terje vært på 
tannlegemessen til Nordental. Der traff 
han mange kollegaer som hadde fusjo-
nert eller hadde blitt kjøpt opp. Han 
har lenge sett at det kunne gå denne 
veien, men er redd for utviklingen der 
de store blir større og at de små kan bli 
fortrengt.

Tanntekniske laboratorium i nærmil-
jøer som Årnes vil overleve, men det 
er viktig å følge med på utviklingen 
og skaffe seg god kompetanse spesielt 
innen avtakbar protetikk.

Selv om ikke Terje har oppnådd en 
alder hvor det er naturlig å bli pensjo-
nist i dag, så har han begynt å tenke 
litt fremover. Skulle det være noen som 
kunne tenke seg å overta om noen år 
hadde det vært fint, sier han. Om tre år 
vil han gjerne ha en avklaring.


