Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. En god del tanntekniske produkter blir i dag levert fra
utlandet, og også den digitale utviklingen medvirker til at etterspørselen etter produkter og tjenester fra tannteknikere endres.
I tillegg kan det være kostbart for et lite tannteknisk laboratorium å følge opp investeringene som skal til for å digitalisere
laboratoriet. Vi trenger omstilling, nytenkning og originale løsninger for å møte framtiden. Tenner i Fokus har som intensjon
å gjennomføre en serie laboratoriebesøk i de kommende utgivelsene. I denne første artikkelen i serien, har vi besøkt et
tannteknisk laboratorium som har tatt konsekvensen av utviklingen, og skapt sitt eget konsept.
Skulle du sitte på forslag om laboratorier vi burde besøke, ja da vil vi gjerne høre fra deg. Bladet blir bedre med dialog fra leserne.

Tannteknikere
på nye veier
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Skal norsk tannteknikk overleve, må bransjen tenke nytt.
Større konkurranse blant
tannleger og stadig mer
bevisste og opplyste
forbrukere vil tvinge frem
nytenking. Tannteknikerens
tradisjonelle rolle utfordres.
Alle har vi fokus på kunden.
Med kunde vil de fleste av oss
tenke på tannlegen, men så
er ikke tilfelle hos Perna
Tanndesign i Rygge utenfor
Moss.

Med pasienten som «kunde»

Perna Tanndesign var i utgangspunkt et
annerledes, tannteknisk laboratorium. De
satt pasienten i fokus i større grad enn vanlige, tanntekniske bedrifter gjorde, selv om
de fleste av oss i dag utøver pasientkontakt.
Konseptet besto i å tilby kun høyestetiske,
hel-keramiske tannerstatninger, samt å ha
maksimal pasientkontakt. Dvs. ikke bare for
fargeuttak, men også innprøving av arbeidene.
Firmaet, som ble startet av Hege Sommerset, fikk etter hvert med seg Torill Finkirken, og senere Michael Matzinger.
Estetisk og kosmetisk tannbehandling og
ansiktsbehandling

Disse tre, med Hege i spissen, har stadig
videreutviklet konseptet og driver siden
januar 2012 en klinikk, som er spesialisert
på estetisk og kosmetisk tannbehandling.
De får pasienten til å ta kontakt med seg når
det skal lages et tannestetisk arbeid.
Gjennom fortrolige samtaler og rådgiving
skisseres mulige behandlingsalternativer.
Deretter legges resultatet av samtalene frem
for tannlegen, som vurderer alternativene i
et klinisk og medisinsk perspektiv. Perna
Tanndesign har knyttet til seg flere tannleger, som vurderer og utfører behandlinger
som er godt tilrettelagt. Behandlingen fullføres i team, i Perna Tanndesigns lokaler,
med fokus på pasienten hele veien.
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Vi har knyttet til oss kompetanse innen
estetisk tannbehandling gjennom norske og danske tannleger. Grunntanken
vår er å vise interesse for pasientenes individuelle ønsker, og vi benytter nåtidens
mest moderne materialer og optimale
metoder. Vi har dessuten en unik produktlinje som gir forutsigbarhet, sier
Hege om klinikken som er en henvisningsklinikk for estetiske kasus. Det
betyr at man går til sin faste tannlege for
tannbehandling, mens Perna tannlegedesign gjør de mer krevende kasus.
- En utrolig spennende og givende måte
å arbeide på som tanntekniker. Vi er involvert i prosessen fra første stund og
kan bidra med hele vår kompetanse, sier
Torill engasjert og Michael skyter inn:
- Vi klarer å skape usedvanlig gode behandlingsresultater, ikke minst fordi vi
opptrer som likeverdig samarbeidspartner
på spesialistnivå. Alle snakker om tannhelseteamet – her praktiserer vi det daglig.

Perna Tanndesign har etter hvert opparbeidet seg mye erfaring med kosmetisk
tannbehandling gjennom konseptet beskrevet over, men nå har de gått et skritt
videre. De har inngått et tverrfaglig samarbeid med Klinikk Bunæs, som er en
del av Volvat. Klinikk Bunæs, med ørenese-halsspesialist Jarl Bunæs i spissen,
har utviklet moderne metoder innenfor
kosmetisk og plastisk kirurgi, og har
mer enn 30 års faglig erfaring. De oppdaget at de hadde flere felles pasienter.
Dette var et godt grunnlag for å rendyrke
et samarbeid innen estetisk og kosmetisk ansiktsbehandling. Jarl Bunæs kaller
det ”the total facial approach”.
Både Klinikk Bunæs og Perna Tanndesign arbeider på spesialistnivå, og mot
full perfeksjon. Når et ansikt skal behandles, kan det være like viktig å forbedre tennene som å glatte ut rynkene.
De ser på hvert tilfelle med ulike øyne,
men samarbeider for å få til et optimalt
resultat.

- Helhetlig behandling er en trend. Også
her gjelder det samme - dersom pasienten sendes mellom aktører som ikke
kommuniserer godt nok sammen og
som ikke opptrer som likeverdige samarbeidspartnere, kan man ikke oppnå et
optimalt resultat, mener Hege.
- Vi bruker hele vår erfaring fra vårt konsept i samarbeid med andre aktører.
Ingen har tenkt i disse baner før. Vi forbedrer tenner, de forbedrer hud, ansikt
og kropp. Disse områdene er sterkt relatert til hverandre, dermed ser vi
mange fordeler ved å inngå et tverrfaglig
samarbeid, avslutter hun.
For teamet i Perna Tanndesign har en ny
tannteknisk tidsepoke begynt. Hverdagen virker både utfordrende og spennende og nye muligheter og idéer dukker
opp hele tiden, skal vi tro det entusiastiske teamet.

“Vi bruker hele vår erfaring fra vårt konsept i samarbeid
med andre aktører. Ingen har tenkt i disse baner før.
Vi forbedrer tenner, de forbedrer hud, ansikt og kropp.”
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