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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 åttende artikkelen har vi besøkt Lillestrøm Tannteknikk AS.

PÅ BESØK HOS
LILLESTRØM
TANNTEKNIKK AS
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LILLESTRØM TANNTEKNIKK AS

Lillestrøm Tannteknikk AS ble
etablert i 1992 under navnet
Skårer Tannteknikk AS. Mye har
skjedd siden den gang,
bedriften har både skiftet navn
og flyttet fra Lørenskog til
Lillestrøm.
Lillestrøm Tannteknikk valgte
i år å melde seg inn i NTTF,
etter mange års fravær.
I 2010 flyttet Lillestrøm Tannteknikk AS
sammen med Colosseumklinikken inn i
flotte moderne lokaler i Romerike Helsebygg.
Lillestrøm Tannteknikk AS eies og drives av
Kenneth Kristiansen og André Heede.
Kenneth er daglig leder og tilhører den
"gamle skolen" med over 20 år erfaring i
faget, mens André er utdannet fra høgskolen. Bedriften sysselsetter 7 personer,
alle sammen autoriserte tannteknikere.
Lillestrøm Tannteknikk AS har vokst seg
store på Romerike, men betjener også tannleger over hele landet.

Vi har fokus på bionære
materialer hele veien.
Koboltkrom er bannlyst hos
oss. Vi sverger til Titan, samt
helkeramiske materialer.

Kenneth forteller at de har samarbeidet
med Colosseumklinikken i mange år. Dette
samarbeidet har vært til glede for begge
parter, også pasientene har stor glede av
dette nære teamarbeidet. I dette samarbeidet blir tannleger og tannteknikere behandlet som likeverdige fagfolk. I dette
fellesskapet har de alt. De har dyktige tannteknikere, tannleger, kirurger og andre
spesialister. Dette skaper gode forutsetninger for å kunne tilby pasientene en best
mulig opplevelse og behandling. Lillestrøm
Tannteknikk AS er opptatt av mest mulig
kontakt med pasientene. Det gir best kontroll, og derfor de beste resultatene på det
ferdige resultatet. Fargeprøve med fotografering samt sluttkontroll på pasienten er
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nærmest standard på Lillestrøm Tannteknikk AS. Det er livlig trafikk mellom
tannklinikk og laboratoriet.
- Vi er heldige som samarbeider med
mange dyktige tannleger både i nærmiljøet og langt utenfor husets vegger.
Ja, noen har faktisk fulgt oss siden
1992, sier Kenneth. De daglige budrundene utfører vi selv. – Det er viktig
med en jevnlig prat med kundene, poengterer Kenneth. Budrundene kjøres
med en miljøvennlig egen el-bil.
I tillegg har de mange direkte henvendelser fra gata. En grunn til dette er at de
også leverer avtakbar protetikk. Kenneth føler at folks bevissthet til vårt yrke
er økende, noe som er veldig positivt.
Lillestrøm Tannteknikk AS ønsker å utvikle seg hele tiden. De har en historie
å bygge på, og sitter på mye kompetanse. Tannteknikerfaget har forandret
seg mye de siste årene, og de har fort-

satt sterke ambisjoner om å være blant
de dyktigste. - Dette krever spisskompetanse, så derfor er vi mye ute og
kurser oss, sier André.
Gjennom sommeren har de ominnredet
litt og etablert et kombinert samtalerom
og fotostudio i lokalene sine. Her kan de
trekke seg tilbake med tannlege og pasient før de starter på en behandling.
De får mange spennende oppdrag, og
finner det derfor viktig å dokumentere
det de gjør. Nå er de også så heldig at
Kenneth var en habil hobbyfotograf fra
før han ble tanntekniker. Han hadde
derfor en solid plattform å bygge videre
på når han nå har gått på en del kurs i
dentalfotografering i utlandet. Hans
kompetanse er blitt lagt merke til, og nå
blir han invitert med på å holde kurs
selv i hele Europa. Dette er jo veldig
morsomt.
Lillestrøm Tannteknikk har en tydelig
profil og filosofi. De verken har eller

ønsker noen befatning med billigimport
fra utlandet.
– Ser man bort fra halvfabrikatene som
tilvirkes i Sverige, produserer vi alt selv
Det sikrer full fleksibilitet og kontroll
med kvaliteten, forklarer Kenneth.
Hjertebarnet til André er CAD CAM og
materialer.
- Vi ønsker bevisst å skille oss ut. Vi har
fokus på bionære materialer hele veien.
Koboltkrom er bannlyst hos oss. Vi
sverger til Titan, samt helkeramiske
materialer. Vi får stadig oftere spørsmål
fra pasienter om innhold, og graden av
allergifremkallende stoffer i dentale
materialer. Mange er bevisste på hva de
ønsker seg, og kommer med kvalifiserte spørsmål rundt det med tannerstatninger. – Folk begynner å bli
opplyste og søker blant annet informasjon på nettet, sier André engasjert.

Mange er bevisste på hva de ønsker seg, og
kommer med kvalifiserte spørsmål rundt det med tannerstatninger. – Folk begynner å bli opplyste og søker
blant annet informasjon på nettet.
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Lillestrøm Tannteknikk AS ønsker derfor å tilby det beste, og det må være veldokumenterte materialer. På bakgrunn
av at de ønsker best mulig dokumentasjon har de nå også begynt å presse sine
proteser i Ivoclars nye Ivobase system.
- Det er overlegent med tanke på materialstyrke og restmonomerinnhold i
acrylatet, fortsetter André.
På Lillestrøm Tannteknikk AS mener de
at mange tannleger er litt likegyldige til
hvilke dentale materialer laboratoriet
bruker, men etter hvert vil pasientene
bli mer bevist.
Støpemaskinen er lite i bruk på Lillestrøm. Den brukes kun et par ganger i
måneden dersom det skulle være behov
for en stiftkonus. Alt av krone og
broskjelletter blir designet og skannet,
og deretter produsert i Sverige.
I dag er Lillestrøm Tannteknikk AS det
største skannelaboratorium på Nobel
Biocare, og de jobber for å få status som
testlaboratorium, da med tanke på videreutvikling, forteller André oppglødd.
Den senere tid er de blitt mer og mer
opptatt av å utvikle gode standarder og
prosedyrer. Disse erfaringene deler de

blant annet på et årlig seminar, og i
Study Clubs. Der inviterer de tannleger
og fagfolk til seminarer med ulikt innhold. På denne måten kommer de også
i kontakt med nye, potensielle kunder.
Til slutt: Lillestrøm Tannteknikk valgte
i år å melde seg inn i Norges Tannteknikerforbund, etter mange års fravær.
Dette er et bevisst valg i forhold til igjen

å kunne være del av et felleskap som
profilert bedrift på den ene siden, samt
å kunne påvirke fagets utvikling på den
andre siden. De ser at det skjer spennende ting. Det er vilje til nytenking
innen organiseringen, og det legges
vekt på videreutdanning.
Dette støtter vi fullt ut, avslutter
Kenneth.
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