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 36. artikkelen har vi
intervjuet Sarpsborg Dental.

Intervju med
Sarpsborg Dental
Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Sarpsborg Dental (foto)

I disse koronatider er det sterke restriksjoner mot å møte for mange medmennesker i grupper, og
man går ikke på besøk til hverandre. Før vi kom inn i denne unntakstilstanden hadde jeg en avtale
med Peter og Ulrike Linde på Sarpsborg Dental om et besøk, men da det ikke kunne gjennomføres
har vi derfor valgt et telefonintervju.
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SARPSBORG DENTAL
Både Peter og Ulrike kommer fra Tyskland.
Peter er fra Rostock ved Østersjøkysten, og
Ulrike har vokst opp i Schwerin, som også
ligger i den nordøstlige delen av Tyskland.
Når jeg spør Peter hvorfor han valgte å bli tanntekniker sier han at han begynte å studere
for å bli ingeniør, men han synes det var for
teoretisk. På en ferie traff han en tanntekniker som informerte om sitt fag på en interessant måte. Blant annet fortalte han om de små
produktene han jobbet med. Dette fascinerte
ham, og han kunne absolutt tenke seg å utforske denne «mikroverden».
Derfor avbrøt Peter studiene, og søkte jobb i
Hamburg for å bli tanntekniker. Dette viste
seg å være midt i blinken, men det ble en tøff
overgang å flytte fra Rostock til storbyen
Hamburg. I Tyskland er tannteknikerfaget et
håndverksfag med læretid. Utdanningen er
lagt opp etter et dualt system. På den skolen
Peter utdannet seg ved ble arbeid og skolegang organisert med tre ukers arbeid på laboratoriet og en ukes skolegang.
Ulrike utdannet seg på en skole i nærheten
av sitt hjemsted. Hun måtte som Peter, først
skaffe seg en lærlingeplass i et laboratorium.
Deretter tok bedriften initiativ til å skaffe
henne skoleplass. Her hadde de også et dualt
opplegg, men de arbeidet tre dager i uken på
laboratoriet og gikk to dager i uken på skolen.
Det er i dag 40 skoler i Tyskland hvor man
kan utdanne seg til tanntekniker.
Det var den gang 175 tanntekniske laboratorier i Hamburg, så konkurransen var stor.
Sjefen på laboratoriet hvor Peter gikk i lære
var meget dyktig, og en vel ansett fagmann.
Han var også medlem i prøvenemda for mesterprøven i Hamburg. Men selv om han var dyktig,
var han også vanskelig å arbeide under.
Men Peter stålsatte seg gjennom lærlingetiden og halvannet år deretter.
Etter fagprøven flyttet også Ulrike til Hamburg. Det var der de traff hverandre. Da de
møttes var de ikke klar over at de hadde
samme utdanning.
Peter reiste til Norge ved påsketider i 2006.
Han reiste da sammen med foreldrene
sine. De tok da en runde til de fleste tannteknikerne i Østfold i håp om å få en jobb.
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Det lyktes da han banket på døren til
Sarpsborg Dental og møtte Sjur Kristensen og Eldbjørg Nygaard. Han startet opp i begynnelsen av august samme
år. Siden har han jobbet der.
Der var en stor overgang å komme fra
Tyskland til Norge som tanntekniker. Da
han jobbet i Tyskland hadde han alltid
mageknip på vei til arbeid. Ved ankomst
fikk han en arbeidsmengde foran seg med
beskjed om at han møtte gjøre det ferdig
i løpet av dagen uansett hvor lang tid han
brukte på oppgaven, og det var ikke
snakk om å få overtidsbetalt.
Det var en helt annen og positiv atmosfære å komme hit, synes Peter. I dag kan
han komme plystrende til jobben. Han
ble møtt med respekt, og hadde en sjef
som han kunne prate med som en likemann. Det satt Peter veldig pris på, og
det ga ham energi og motivasjon for å
gjøre en god jobb. Han følte at han fikk
jobbe selvstendig og ha en fin dialog
med alle på laboratoriet.
Peter trivdes veldig godt, så da det ble
mulighet for en ny ansettelse prøvde han
å få Ulrike til å komme til Sarpsborg.
Det er jo et stort skritt å ta. Ulrike hadde
en fin jobb i Tyskland direkte hos en
tannlege, men hun kom. Dette ble et
spennende prosjekt. Fra å ha bodd i hvert
sitt land skulle de flytte sammen og være
sammen 24/7, men det har gått over all
forventning og Ulrike angrer ikke på at
hun flyttet til Norge.
I 2016 overtok de ansvaret for bedriften, og i 2019 overtok de alle aksjene.
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De synes de hadde overtatt en sunn og
«velsmurt» bedrift, så de gjorde ingen
endringer på driften. Det var god ordretilgang og de var bare fire ansatte den
gang. Laboratoriet kjøpte i 2015 en ny
fem-akslett CAD CAM maskin som fungerer den dag i dag. Etter en tid gikk de
til anskaffelse av en E-Max pressovn.
Den syntes de ga mye bedre resultater,
og kantene var fantastisk bra. Så da gikk
de litt tilbake til analog produksjon.
Peter mener at det kan være lurt å være
litt avventende til nye produkter, og
ikke nødvendigvis være de første som
investerer i nytt produksjonsutstyr.

I tillegg har de også to relativt nyutdannede tannteknikere ansatt. De er begge
både dyktige og lovende. På Sarpsborg
Dental har de pr. i dag folk fra flere nasjoner. Dette har gått utrolig bra, og Peter
og Ulrike er enige om at de fram til at de
nå har måttet permittere de ansatte, har
hatt en harmonisk og dyktig stab. De
håper inderlig at de kan få alle tilbake.

Det viste seg å stemme når det gjelder
printing av bitt-skinner. Ett år de var
på Køln-messen var de spesielt interessert i å se nærmere på utstyr for denne
produksjonen, men det viste seg at bittskinnene ble for svake.

Annet hvert år reiser de til Køln-messen.
De er der i tre døgn. Dette er slitsomme,
men viktige og lærerike dager. Før de
reiser dit tar de for seg programmet, og
bestemmer seg for hvem de bør ta kontakt med når de kommer dit. Det er viktig
å holde seg til oppsatt program, men på
vandring i utstillingshallene kan man
komme over mange utrolig interessante
produkter og maskiner. Denne messen
har blitt et stort informasjonssentrum.

I dag er det seks ansatte på Sarpsborg
Dental. I fjor mistet de en ansatt som gikk
av med pensjon. Hun hadde over 50 års
erfaring med porselen. Hennes avgang
ble et savn, men de har nå fått erstattet
henne med en ny dyktig medarbeider.
Det året Peter og Ulrike giftet seg var
de også «uheldige», og mistet en medarbeider. Det var seg slik at de skulle
gifte seg i Tyskland, og Peter spurte en
medarbeider og han kunne tenke seg å
være hans forlover. Dette sa han ja til,
men da han traff Ulrike sin forlover ble
det kjærlighet mellom dem. Resultatet
ble at deres forlovere flyttet sammen i
Tyskland, og de måtte se seg om etter
en ny medarbeider.

På Sarpsborg Dental produserer de det
meste selv. De får hjelp til delproduksjon
av enkelte implantater et par ganger
i løpet av året, men det aller meste er
produsert i egne lokaler.

Når jeg spør hva de mener om koronatiden vi er kommet opp i blir det en
liten kunstpause før Peter sier at han
har stor tro på at de skal komme seg
gjennom dette. Man får være positiv,
og håpe at det går fort slik at de kan
åpne dørene snart igjen. De er nå også
glade for at de driver et AS. Det betyr
en del at de kan permittere seg selv.
Peter og Ulrike tror ikke det vil bli så
store endringer på faget når man kommer i gang igjen. De tror tannlegene vil

falle tilbake til de gamle vanene, men
at det kan bli mye å gjøre den første
tiden har de stor tro på. Dersom verdien på den norske kronen forblir lav,
kan man risikere at det blir noe mindre
import. Det kan bli et problem. Det norske markedet har for få tannteknikere
til å kunne ta imot mye av det som normalt skulle gå til import.
Til slutt vil Peter og Ulrike gjerne fortelle om lokalene de driver i. Dette er
gamle lokaler med en lang og spennende historie. Fra 1912 var det bakeri
i lokalene. Bakeriet drev her i 60 år.
Deretter ble huset brukt som bilverksted. Da Sjur og Eldbjørg kjøpte huset

på begynnelsen av nittitallet var det
lampeutsalg her. Huset har hatt en
fremtredende plass i gamle sarpingers
hukommelse. På veggen inne har de
en del bilder som viser husets historie,
og når de har eldre folk inne for fargeprøve er det ikke sjelden at de stopper
opp og har noe å tilføre til husets historie. De har også et bilde av en byoriginal som bodde i nabohuset i mange år.
Han ledet alltid 17. mai-toget på eget
initiativ. Han kom også gratis inn på
alle fotballkamper. De fleste eldre husker ham godt.
Nå er huset solgt til en eiendomsutvikler, så nå står de foran en utfordring.

Går det som den nye eieren vil, må de
snart se seg om etter nye lokaler.
Peter har etter hvert gjort mange livserfaringer. Blant annet når det gjelder
utfordringer. Han trodde i sin til at
den største og siste utfordringen var
å ta fagprøven. Når den var i orden
ville livet bare flyte videre. I dag vet
han bedre. Livet består av stadig nye
utfordringer, men de må løses, og om
ikke lenge etter kommer det en ny utfordring, og selvfølgelig løser han også
dem. Dette er livets gang, og jeg er sikker på at Peter og Ulrike vil løse dem
alle etter hvert som de kommer.
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