Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra u
 tlandet,
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 trettende artikkelen har vi besøkt Matrix Dental as.

På besøk hos
Matrix Dental as
ET TANNTEKNISK LABORATORIUM PÅ LANDET
Stein Brath | st-brath@online.no. Foto: Stein Brath
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MATRIX DENTAL AS
Etter å ha besøkt store, urbane
laboratorier i mange nummer av
Tenner i Fokus mente vi at tiden var
moden for et besøk ute i distriktet.
Jeg tok derfor en tur til Vestmarka i
Eidskog kommune i Hedmark.
Vestmarka kommer man til, dersom
man med Oslo som utgangspunkt,
reiser rett øst i retning Sverige.
Matrix Dental as ligger idyllisk til beliggende ved et vann. Det er Hanny Gundahl og
Patrik Anderson som driver Matrix Dental.
Et naturlig spørsmål når man ankommer
Marix Dental er hvordan kunne dere starte
opp et tannteknisk laboratorium i et så
landlig område som Vestmarka? Svaret var
enkelt: Hanny flyttet hit som ungdom, og
Patriks kone er fra dette området.
Patrik kommer fra Umeå. Det var også her
han fikk sin utdanning som tanntekniker.
Hanny tok svenneprøven hos Bjørn Borten
i Trondheim. Den teoretiske delen av tannteknikerutdanningen tok hun i Bodø. Her
ble det etablert en midlertidig lærlingskole
i tannteknikerfaget for hele Nord-Norge og
Midt-Norge i en periode før høyskolen startet opp.
Det var i Trondheim Hanny og Patrik ble
kolleger. Her jobbet de sammen i mange år
før de fikk lyst til å starte et eget laboratorium sammen.

Selv om de har flyttet et godt stykke
vekk fra Oslo og Lysaker, kommer
det pasienter den lange veien for å
prøve inn arbeider. De synes det er
langt, men er fornøyd med den gode
servicen de får når de kommer frem.

Det ble til at de startet Matrix Dental på Lysaker i år 2000. Familiene bosatte seg også
i Bærum. Tiden ble etter hvert moden for
dem begge til å tenke fremover med tanke
på barn og familieliv. Da begge familiene
hadde tilknytning til Eidskog var det naturlig å flytte hit, og pendle til laboratoriet
på Lysaker. De håpet at det ville bli mindre
stressende. Men det ble mye pendling, så
de syntes fortsatt stressnivået var høyt.
De var derfor enige om å prioritere livskvalitet både for seg selv og sine familier, så de
flyttet hele laboratoriet til Vestmarka.
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Det har de ikke angret på en dag. Barna
deres går på skole rett ved siden av laboratoriet, og veien hjem etter endt arbeidsdag er veldig kort.
På Lysaker hadde de både lokale kunder og postkunder. De fleste av disse
ble med til Vestmarka, og siden har de
også fått mange kunder fra lokalmiljøet. Lokalmiljøet betyr i denne sammenheng Bjørkelangen, Skotterud,
samt Magnor og i dette området henter
og bringer de arbeider selv.
Laboratoriet ble etablert i et lite rødt
hus, som er kommunalt eid. Huset var
ideelt til deres behov. Det eneste de
måtte gjøre var å male litt. Så var det
bare å flytte inn.
Selv om de har flyttet et godt stykke
vekk fra Oslo og Lysaker, kommer det
pasienter den lange veien for å prøve
inn arbeider. De synes det er langt,
men er fornøyd med den gode servicen
de får når de kommer frem.
Mens vi sitter her og prater kommer
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posten. Her kommer postbudet rett inn
på laboratoriet og har med seg pakker,
samt tar med seg pakker tilbake. Dette
er en ekstraservice som ikke er alle forunt. Det hender jo likevel at de må på
postkontoret som ligger på Skotterud,
men kommer de i prat med en nabo
som skal samme veien er det ikke sjelden at naboen tilbyr seg å ta med seg
pakken.
På laboratoriet produserer de det meste
innen tannteknikk. Hovedsakelig fast
protetikk, men de har også startet opp
med helproteser. Det er blitt noe mer
helprotetikk enn de forventet, og når
det gjelder fast protetikk har det blitt
mer og mer zirkonium. Etter at de begynte å frese fullkroner i zirkonium
har det «tatt helt av». Implantater er
også et produkt som øker i volum. De
hadde mye implantater mens de drev
på Lysaker, men produksjonen øker
videre.
Alle store arbeider starter med en diagnostisk oppvoksing. Det er en service
som pasientene setter pris på, da det

er vanskelig å forestille seg hvordan en
tannrestaurering vil bli.
Selv om de har en moderne produksjon
støper de også bro- og kroneskjeletter
i gull.
Det er fortsatt mye håndarbeid på
Matrix Dental, men de følger med, og
er klar over at en dag må de investere i
dyre maskiner. Alternativet vil være et
samarbeid med et annet laboratorium
om disse investeringene.
På Matrix Dental har de vanskelig for å
se inn i framtiden, men de innser at digitaliseringen kommer og de må følge
med. Det de er redd for er å miste er
den håndverksmessige tilknytningen
til faget.
Det vil alltid være en målsetting å levere høy kvalitet.
De ser lyst på fremtiden, og håper å bli
større eller bli en del av noe større.

