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Intervju med Sandefjord  
proteselaboratorium 

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 41. artikkelen har vi  
intervjuet Sandefjord proteselaboratorium.

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

Hun har etter hvert fått lang fartstid i tann-
teknikeryrket, og hun har svennebrev fra 
1987.

Merethe gikk på Sogn yrkesskole og hadde 
læretid på Krone-Bro laboratoriet i Oslo før 
avlegging av svenneprøve. Hun fortsatte i 
firmaet etter dette og jobbet sammen med 
en medelev fra tannteknikerlinja. Siden ar-
beidet hun på flere laboratorier i Vestfold. 

For 14 år siden startet hun for seg selv i 
Sandefjord sammen med tre andre tanntek-
nikere. At hun startet opp i Sandefjord er 
ingen tilfeldighet, det er her hun kommer 
fra. Laboratoriet gikk bra i mange år, men 
etter hvert måtte staben slankes. Merethe 
valgte da å selge seg ut. 

For fire år siden overtok hun laboratoriet 
etter tanntekniker Hans Henrik Hafstad. 
Han hadde drevet laboratoriet i mange år, 
og var klar for pensjonisttilværelsen. 

Da Merethe overtok var det allerede flere 
tannlegeklinikker med egne skannere og 
produksjon av kroner og broer. Kontakten 
klinikkene hadde med de store laboratori-
ene i Norge og med utlandet var også blitt 
tettere. Derfor spesialiserte Merethe seg 
på produksjon og service av avtakbar pro-
tetikk. Dette er et område hun har jobbet 
mye med tidligere og som hun likte godt.   

Merethe Skjold driver Sandefjord 
proteselaboratorium. Hun har 
i alle år vært fornøyd med sitt 
yrkesvalg. Hun har alltid vært glad 
i å bruke hendene til håndarbeid 
av forskjellig art, og når hun også 
har en far som er tannlege var det 
nærliggende at hun valgte som  
hun gjorde i sin tid.

 SANDEFJORD PROTESELABORATORIUM 
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| 16 Merethe setter stor pris på den nære kontakten hun har med tannlegene og  
pasientene.

Laboratoriet ligger sentralt i Sandefjord og er begrenset til 30 velfungerende  
kvadratmeter. Bygården er nærmest et helsehus som er fylt opp med leger,  
tannleger, fysioterapeuter og en tanntekniker.

Merethe liker godt å jobbe alene, men hun setter stor pris på kunden rett over  
gangen. Her er hun velkommen til å spise lunsj når hun måtte ønske. 

Hun har kun lokale kunder, og mange unge kunder som vet å bruke hennes  
kompetanse. Det betyr at hun ofte blir etterspurt til tannlegekontoret når de  
har en pasient i stolen og vil ha hennes mening om forskjellige tekniske og  
kosmetiske løsninger. Dette oppleves som en meningsfylt del av arbeids-
dagen og hvor hun føler seg verdsatt. 

Merethe er noe bekymret for fremtiden. Tidligere var det et miljø i Sandefjord  
også blant tannteknikere, og tannlegene fikk produsert sine kroner, broer 
og avtakbare proteser lokalt. Slik er det ikke lenger, som vi alle vet. Man kan  
risikere at også de små laboratoriene som er igjen i småbyene og andre nær- 
miljøer blir borte dersom tannlegene ikke er mer bevisst og vet å verdsette 
den servicen en lokal tanntekniker kan gi.

Merethe har siden hun startet sitt nåværende firma vært medlem av Norges  
Tannteknikerforbund. Hun er glad for at vi har et forbund som jobber for 
faget og fagets eksistens. De gjør et viktig arbeid for å bevare og utvikle  
faget her i Norge. Merethe har alltid vært stolt av jobben sin.

  

Merethe  
har siden hun startet 
sitt nåværende firma  

vært medlem av Norges  
Tannteknikerforbund.  

Hun er glad for at vi har et  
forbund som jobber for  

faget og fagets  
eksistens. 


