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
38. artikkelen har vi intervjuet Hjørnetanna.

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

Det er ikke hver dag vi hører om
nyetablering av tanntekniske
laboratorier i Norge i dag. Det
skjer sjeldent på det sentrale
østland, men enda sjeldnere ute
i distriktet. Så når det skjer må
selvfølgelig Tenner i Fokus følge
opp med et intervju.
Hjørnetanna AS ble etablert i november i
fjor. Bedriften holder til i hjertet av Sortland, og er den andre i sitt slag i Vesterålen
og Lofoten.
Det er bedriftens daglige leder Astrid Zabernig som entusiastisk forteller Tenner i
Fokus at hun sammen med sine partnere
og tidligere kollegaer, Jennifer Christin
Hengst og Andrea Mentrup, har jobbet
lenge med å få etablert dette tanntekniske
laboratoriet.
Bedriften startet opp i fine nyoppussede
lokaler på bakkenivå, slik at folk som går
forbi, og kanskje lurer på hva tannteknikk
er, kan komme innom å ta en titt og slå av
en prat.
Til sammen har disse tre damene 70 års
erfaring som tannteknikere fra Tyskland
og Norge.
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ANDREA MENTRUP har sin fagutdanning

fra Tyskland, og har arbeidet som tanntekniker i Tyskland i nesten 30 år. Hun flyttet
til Norge i 2018 da hun fikk jobb på et laboratorium på Sortland. Hun har en bred og
lang erfaring med fast protetikk.
ASTRID ZABERNIG har fagutdanningen fra
Tyskland. Hun har arbeidet som tanntekniker i Tyskland og Østerrike før hun flyttet
til Sortland i 2006 og fikk jobb der. Norsk
autorisasjon som tanntekniker fikk hun i
2008, og hun ble norsk statsborger i 2019.
Hun arbeider med alt innen faget, men jobber for det meste med fast protetikk.
JENNIFER HENGST har også sin fagutdanning fra Tyskland, og etter utdanningen
arbeidet hun som tanntekniker der i 10
år. Hun har også utdannet seg som MSc i
Geografi. Hun flyttet til Norge i 2018 for å
arbeide som tanntekniker på Sortland.
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De har lenge
sett fram til å starte
for seg selv, og er veldig
motiverte. Motivasjonen
baserer de på ønske om
å tilby tanntekniske
tjenester av høy
kvalitet.
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I tillegg til faglig erfaring har de også
blitt godt kjent med hverandre siden de
har arbeidet sammen på samme laboratoriet på Sortland.
Alle de positive og gode erfaringer som de
har gjort gjennom årene har de realisert
med Hjørnetanna. De mener å ha startet en drømmearbeidsplass. Arbeidsbordene er designet etter deres ønsker.
De mener det er viktig med gode faglige
kontakter, noe de har allerede både i
Norge og Tyskland. Man hjelper hverandre, og utveksler ideer og erfaringer.
De har lenge sett fram til å starte for seg
selv, og er veldig motiverte. Motivasjonen baserer de på ønske om å tilby
tanntekniske tjenester av høy kvalitet.
Det er også et ønske fra eierne av Hjørnetanna at de kan gjøre tannteknikk
mer tilgjengelig overfor tannleger og
pasienter i hele Vesterålen og Lofoten.
Det vil være deres primære nedslagsfelt.
Bedriften vil i tillegg ta imot henvendelser fra resten av Nordland og NordNorge. Det er i dag ikke så mange tanntekniske laboratorier i dette området. På
denne bakgrunn har de ambisjoner om

å nå hele landsdelen med sine tjenester, og bedriften tilbyr allerede de fleste
tjenester innen tannteknikerfaget.
Astrid og hennes kollegaer tilbyr et
utvalg av materialer og produkter med
tanke på estetikk, funksjon, holdbarhet
og allergier. Hvert produkt de leverer
skal være unikt og individuelt tilpasset pasienten. De legger vekt på å ha
et nært og godt samarbeid med tannlegene, og vil alltid strebe etter å tilby
den beste løsningen for pasienten og
tannlegen.
- Et fornøyd smil er den beste bekreftelse vi kan få, sier Andrea og legger
til: I dagens produksjon møtes tradisjonell tannteknisk produksjon og
moderne digitale produksjonsmetoder.
Dersom man ikke mestrer tradisjonell
tannteknikk vil det være vanskelig å
oppnå optimale resultater i den digitale
produksjonen. Høy kompetanse innen
faget, lang og allsidig erfaring samt
kreativitet i kombinasjon med det mest
moderne innen teknologi, gjør at vi kan
levere produkter av høy kvalitet.

- Mange som går til tannlegen vet ikke
hvor kronen, protesen eller annen tannerstatning de får kommer fra. Det vil
vi gjøre noe med. Vi vil gjøre tannteknikk tilgjengelig for alle som er nysgjerrige på hva det er og hvordan det
fremstilles, sier Jennifer.
Til tross for krevende koronatider har
disse tre gründerne stor tro på lønnsom drift.
Selvfølgelig var de i tvil om det var
lurt å starte opp en bedrift under koronakrisen, men korona har vist oss hvor
viktig det er å kunne kjøpe lokalt produserte produkter. De har stor tro på at
dette skal gå bra, og håper mange vil
benytte seg av deres tilbud.
- Vi skal sørge for et helsefremmende
arbeidsmiljø med masse humor, latter
og glede. Hos oss vil alle bli møtt med
stor faglig kompetanse, service og et
entusiastisk team som ser fram til å ta
imot kundene, avslutter Jennifer.
Tenner i Fokus ønsker Astrid, Jennifer
og Andrea lykke til!

Astrid, Jennifer og Andrea har alle ambisjoner om å gjøre god tannteknisk
kvalitet tilgjengelig for alle.
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