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Intervju med Molde 
Dental-keramikk 

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  
39. artikkelen har vi intervjuet Molde Dental-keramikk.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Molde Dental-keramikk (foto)



April 2021  |  Tenner i fokus   | 15 |

15 |

Intervju med Molde 
Dental-keramikk 

Hun søkte på plass på Sogn videregående, 
og kom inn. Lærerne, som sørget for at hun 
ble en habil tanntekniker over en treårspe-
riode, var Ole Anton Johansen, Odd Larnøy, 
Anne Karin Larsen og Hans Brovold. 

Etter endt skolegang skulle hun ut å finne 
lærlingeplass. Siv lette etter et laborato-
rium som kunne ta henne inn i lære i Os-
lo-regionen, men hun havnet til slutt i Son, 
en liten hyggelig plass ca. en mil nord for 
Moss. 

Laboratoriet hun gikk i lære hos het Son 
Dental-keramikk og var eid av Tommy Sta-
daas og Georg Jersyk Jarkowski. 

Siv var på dette tidspunkt blitt alenemor 
til to små barn. Hun valgte derfor å jobbe 
i halv stilling, og brukte to år før hun tok 
svenneprøven i 1994. Hun valgte å bo i 
Oslo i denne tiden, og pendlet frem og til-
bake.

Som så mange andre tannteknikere 
er det en tilfeldighet at Siv Mesloe 
utdannet seg til tanntekniker. Hun 
satt en kveld hjemme på Oppdal 
og så i en katalog over utdanning 
i videregående skole, og da hun 
leste om tannteknikerfaget fattet 
hun interesse for faget.

 MOLDE DENTAL-KERAMIKK 
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Selv om laboratoriet lå i Son hentet de  
mye av arbeidene sine i Oslo, men hadde  
også kunder i nærmiljøet. 

1. april 1995 overtok Siv femti prosent 
av laboratoriet da Jersyk forlot firmaet. 
Så jobbet hun sammen med Tommy 
fram til 2001. Da sluttet også Tommy, 
og Siv fortsatte alene.

På det tidspunktet begynte importen å 
bre om seg, så Siv prøvde å få kontakt med  
noen nye kunder i Moss, men det var 
helt umulig.

I 2003 ringte Anne Karin Larsen fra høy-
skolen og fortalte at det var en stilling  
som lærer på halv tid ledig. - Søk på 
den, sa hun.

Hun fikk jobben, så fra 2003 til 2006 var  
Siv lærer samtidig som hun drev labo-
ratoriet i Son.

I denne tiden bodde hun på Kjøvangen, 
som er et landlig område nord for Son med  
utsikt over Oslofjorden. Siv bygde et an-
neks i husets idylliske hage. Dette an-
nekset innredet Siv om til et tannteknisk 
laboratorium, og fikk med det verdens  
mest idylliske arbeidsplass. Hun kunne 
sitte der å lage tenner samtidig som 
rådyr og elg koste seg i hagen utenfor.

Slik hadde hun det fram til 2006. Da 
flyttet hun til Molde og startet Molde 

Dental-Keramikk AS. Siden har hun 
vært der.

I dag driver hun laboratoriet alene, 
men tidligere har hun hatt en til to an-
satte i perioder.

Der er ikke lett å drive et lite labora-
torium i Molde i dag. Flere og flere av 
tannlegene søker til de store laborato-
riene for å få produsert sine tannerstat-
ninger.

For å få laboratoriet til å gå med over-
skudd har Siv sett det nødvendig å ar-
beide i en seksti prosent stilling som 
klinikkassistent/tanntekniker hos en 
kjeveortoped i Molde, samtidig som 
hun driver laboratoriet. 

Nå drar hun derfor tidlig bort på labo-
ratoriet om morgenen. Hun arbeider 
der noen timer før hun må gå til job-
ben som klinikkassistent. På ettermid-
dagen er hun tilbake på laboratoriet for 
så å jobbe utover kvelden. Det kan ofte 
bli sent før hun er ferdig.

Siv produserer det meste av tannerstat-
ninger på laboratoriet sitt. Det være seg 
avtakbare proteser, alt innen bittskin-
ner og blekeskinner, kroner og broer. 
Hun har også en freser hvor hun kan 
frese både E-max og zirkon. I tillegg til 
dette lager hun også kjeveortopediske 
apparater. Hun dekker tydeligvis det 

meste av det som tannlegene måtte et-
terspørre.

De fleste av kundene til Siv holder til i 
Molde, men hun har også fortsatt kon-
takt med noen kunder fra sin tid i Son. 
Det setter hun stor pris på.

Siv har hatt god kontakt med kundene 
sine i Molde også, men nå er det et 
generasjonsskifte på gang. Dette kan 
være utfordrende.

Tannlegene i Molde sender ofte pasien-
ter med tannproteser som må repareres 
direkte til Siv. Noen tannleger sender 
til og med pasienter som skal rebasere 
protesen sin direkte til henne, og hun 
står for hele prosessen. Hun mener det 
må være greit så lenge tannlegen hen-
viser pasientene til henne.

Siv er i dag varamedlem til styret i NTTF. 

Når vi begynner å snakke om fremti-
den, sier Siv at hun er bekymret. Hun 
håper å holde det gående i 10 år til, 
men dersom hun får tilbud om full stil-
ling hos kjeveortopeden, ser hun ikke 
bort fra at hun tar den og legger ned 
laboratoriet.

Det er flere eldre protesebærere som 
har uttrykt bekymring dersom Molde 
en dag skulle så der uten tanntekniker.
Siv mener at dersom tannteknikeryr-
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ket skal overleve i Norge, så må man 
innlede et samarbeid med tannlegeut-
dannelsen. Man må slutte med å sitte 
på hver sin tue.

Hun har selv vært på tannlegehøysko-
len og snakket med lærerkreftene der 
om problemet. Hun foreslår at man på 
tannlegestudiet kan ta inn hospitanter 
fra tannteknikerutdanningen. Disse 
kan så arbeide sammen med tannle-
gestudentene. På den måten lærer yr-
kesutøverne å forstå hverandre bedre. 
Man kan løse problemer sammen, og 
bli kjent med hverandres yrker. Men 
Siv tror at dersom dette skulle bli en 
realitet, er hun redd det blir for sent. 

I tillegg til å ha en hektisk arbeidsdag 
med tenner og tannproteser er Siv også 
engasjert i jakt og foto.

Hun er en habil hjortejeger, og vil ikke 
gå glipp av høstens hjortejakt. Tid-
ligere var hun også skyteinstruktør, 
med det har hun sluttet med. Under 
fjorårets høstjakt skjøt hun blant annet 
en storbukk.

Foto er også en 
stor hobby 
for Siv. 
Da er 
det 
fugler 
og 
dyr 
som er 
i skuddet.
Den stunden 
hun er ute i na-
turen for å utøve jakt og foto 
nyter hun i fulle drag. De gir henne 

overskudd på en ellers travel uke.

Sist, men ikke minst, ber Siv meg 
nevne samboer Bjørn. Uten han hadde
hun ikke klart å administrere arbeids-

uken. Han har alltid med seg telefon 
til laboratoriet og svarer på den 

når Siv er på jobb som 
klinikkassistent. 

Han tar seg 
av renhol-
det på la-

boratoriet, 
hjelper til  

der det 
måtte være 

behov for 
ham. Hun vet  

ikke hvordan hun 
skulle greie seg uten ham.

  


