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Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Importen har redusert etterspørselen
etter lokalt produsert tannteknikk i både Norge og mange andre land i den vestlige verden. Den digitale
utviklingen av faget gjør produksjonen mindre arbeidskrevende, noe som på sikt medfører redusert behov
for den tradisjonelle arbeidskraften. Spesielt for små tanntekniske laboratorier er det økonomisk krevende
å følge opp investeringene som skal til for å digitalisere produksjonen.
Dette krever nytenkning og originale løsninger for å møte framtiden. Vi har her besøkt nok et tannteknisk
laboratorium som har tatt konsekvensen av denne utviklingen og utviklet sitt eget konsept.

Klinisk tanntekniker
på Sortland
Stein Brath | st-brath@online.no – Foto: Klinisk Tannteknikk, Øyvind Johansen

Fotograf: Per Heimly
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Tanntekniker Øyvind Johansen
driver et tannteknisk
laboratorium på Sortland. Han
jobber som klinisk tanntekniker.
Det vil si at han kan ta imot
pasienter direkte. Han tar
avtrykk, og driver hele pasientbehandlingen selv, uten en
tannlege involvert.
Han driver i dag en god praksis
og trives, men det var ikke gitt
han skulle bli tanntekniker.

Øyvind er født og oppvokst i Sortland, med
en mor som drev et tannteknisk laboratorium i nærmiljøet, men etter endt utdanning
gjorde han som mange andre gutter i Sortland. Han tok hyre på en båt, og så for seg
en fremtid på sjøen. Her jobbet han maskinistlærling med intervaller 6 uker på og 6
uker hjemme. Ukene hjemme jobbet han hos
sin mor. Interessen for tannteknikk ble etter
hvert større, så han sluttet på sjøen og ble
tannteknikerlærling hos sin mor. Læretiden
var 4,5 år, og deretter avla han svenneprøven.
Da han gikk i lære, hadde de kontorfellesskap med en tannlege. Øyvind var ofte inne
hos ham, og så på mens pasientene ble behandlet. Han syntes dette var utrolig interessant, og begynte å undersøke om det var
mulig for ham som tanntekniker å behandle
egne pasienter. At det var mulig å ta en utdanning som klinisk tanntekniker i Danmark, hadde han hørt. Dette ble nærmere
undersøkt på Internett. Etter noen mailer og
telefoner til skolen, bestemte Øyvind seg for
å søke på utdanningen. Det var bare en
klasse i hele Danmark, og de tok inn kun 10
elever årlig. Gleden var derfor stor da han
kom inn. Så ble det 2 år på skolebenken på
Tannlegehøyskolen i Aarhus, klinisk tanntekniker linje. På dette tidspunkt var det
ingen kliniske tannteknikere i Norge.
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All immediatbehandling må gå via tannlege. Selv om Øyvind gjør hele jobben,
bortsett fra tanntrekking.
Pasientbehandling trives Øyvind veldig
med. Han setter opp et passe antall pasienter hver dag, men det er ikke uvanlig at noen pasienter kommer en time
før avtalt tid. Da kan det lett bli litt kaos
på venterommet. Noen kommer også
uten å ha bestilt time. Da blir det jo ekstra travelt. Men liten tid og stress er jo
hele faget kjent med.
Alle tannlegene i nærmiljøet er veldig
positiv til Øyvind, og hans virksomhet
som klinisk tanntekniker. Over halvparten av pasientene blir henvist fra
tannlegene i nærområdet. De kommer
både fra private og offentlig ansatte tannleger. Noen henviser alle sine protesepasienter, mens andre henviser de
vanskelige tilfellene. Ofte blir pasientene
henvist når det er hastverk for eksempel
dersom protesen er mistet eller ødelagt.
Da han var ferdig med utdanningen,
fikk Øyvind tilbud fra en tannlege i
Sortland om å starte som klinisk tanntekniker i samme lokaler som han. De
kunne da dele venterom og spiserom
slik at kostnadene ble mindre. Tannlegen ville også levere fast protetikk til
Øyvind. Det var jo trygt å ha en erfaren
tannlege i nærheten til å vurdere pasientene om det skulle være noe han
trengte hjelp til.
Det var ikke vanskelig å starte opp.
Timeboken ble full allerede første dag.
Etter to måneder måtte han ansette en
tanntekniker for å få unna alle protesene.
På direkte spørsmål om hva det innebærer å være klinisk tanntekniker,
svarer Øyvind følgende:

- En Klinisk tanntekniker behandler
pasienter som trenger avtakbar
protetikk, som helproteser,
rebaseringer, partiellproteser samt
reparasjon og kontroll av gamle
proteser. Forskjellen på det å være
klinisk tanntekniker og vanlig
tanntekniker, er at man i tillegg til
oppgaven som tanntekniker også
behandler pasienten slik vi er vant
til at tannlegen gjør. En viktig del av
jobben er også å se etter eventuelle
sykdommer. Er det noe alvorlig,
henviser jeg de videre til tannlege.
Det er en stor fordel å ha et nært samarbeide med en tannlege, spesielt med
tanke på tryggheten man trenger i oppstartfasen. Har man et godt forhold til
en tannlege, vil man også motta andre
typer arbeider enn avtakbar protetikk.

Det er heller ikke uvanlig at Øyvind overtar en pasient fra en tannlege midt i
en behandling dersom tannlegen får
problemer, og ikke vet hvordan han
skal løse det.
Øyvind avslutter med at han føler at
han har kommer på «sin rette hylle».
Han bor på det stedet han trives best
her i verden, og han har et yrke og arbeidsplass som passer ham fantastisk.
Jobben er både utfordrende og givende.
I tillegg er det hyggelig å behandle pasientene. Det er ikke sjelden at både pasienten og Øyvind skratter og ler under
behandlingen.
- Jeg ville uten tvil tatt denne utdanningen igjen om jeg skulle velge på nytt,
sier Øyvind.

“Har du tatt grep for å møte morgendagen? Eller vet du
om noen andre i bransjen som har endret måten å drive
laboratoriet på for å møte framtiden? Ta kontakt med
Tenner i Fokus.”

| 18 | Tenner i Fokus | Februar 2013

