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Intervju med  
Finnmark Dental 

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 42. artikkelen har vi  
intervjuet Finnmark Dental.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Finnmark Dental (foto)
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11 |Dette var et laboratorium som var eiet av 
Mogens Gad, Bjørn Borthen, Svein Thor-
stensen og Rune Nøstdal. 

Etter å ha prøvd seg i faget en periode triv-
des Geir Magne så godt at han valgte å bli 
der. Den praktiske delen av faget fikk han 
opplæring i på laboratoriet. Den teoretiske 
delen måtte han til Trondheim for å få opp-
læring i. Alle lærlingene fra Nord-Norge 
hadde samlingsbaserte kurs der. Det var 
Kjell Olsen fra Orkanger som var lærer.

Da han var ferdig med svenneprøven, og 
etter hvert fikk lyst til å starte eget labo-
ratorium, var det naturlig for Geir Magne å 
søke lykken i Alta. Der var allerede et lite 
laboratorium der, men der produserte de 
kun avtakbar protetikk. 

Han hadde ingen binding til Alta da han 
flyttet hit for 20 år siden, men han fant seg 
fort til rette og trives godt.

At Geir Magne Haugen i dag er 
tanntekniker og er eier av Finnmark 
Dental skyldes tilfeldigheter. Han 
skulle egentlig begynne å studere 
jus, men før han kom så langt fikk 
han tilbud om lærlingeplass på 
Gamle Finnmark Tannteknikk som 
holdt til i Hammerfest.

 FINNMARK DENTAL 
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Laboratoriet har i dag fem ansatte. I til- 
legg til nærmiljøet betjener de tann-
leger fra mer eller mindre hele gamle 
Finnmark fylke. De har også postkun-
der fra andre deler av landet, og Finn-
mark Dental sliter med postgangen på 
samme måte som faget for øvrig. Av 
den grunn har Finnmark Dental et lite 
servicelaboratorium i Hammerfest som 
de har åpent etter behov, samt bruker 
bud til levering andre steder i området.

Geir Magne har alltid gjort hva han kan 
for å følge med utviklingen i faget. Han 
har derfor deltatt på kurs både i utlan-
det og i Norge. 

Han er alltid med på fagsamlingene og 
årsmøtene til forbundet. Hit har han 
også med seg sine ansatte. Geir Magne 

er også til stede med sine ansatte når 
den nordnorske tannteknikerforenin-
gen har sine årsmøter. Her er det flere 
gode kurs og foredrag, samt hyggelig 
sosialt samvær. Dette er også et sted 
hvor depotene kan møte sine tanntek-
nikerkunder i Nord-Norge.

Finnmark Dental driver lite med mar-
kedsføring overfor sine kunder i og med  
at de fleste er faste kunder, men dersom  
det er nye tannleger som etablerer seg 
i nærheten følger de opp denne poten-
sielle kunden. Geir Magne er også til 
stede på tannlegemøter som arrange-
res i Finnmark siden Finnmark Dental 
er det eneste tanntekniske laboratoriet 
i hele Finnmark. Det er ikke behov for 
flere laboratorier sett i lys av den mar-
kedsutviklingen faget har hatt og har 

for tiden. Importen av tanntekniske 
produkter merker man også i Alta. 

I 2016 inngikk Finnmark Dental en sam- 
arbeidsavtale med Artinorway. Når man  
ikke kan bekjempe importen er det bedre  
å ha mer kontroll på den samtidig som 
man får en bredere faglig plattform.

På spørsmål fra meg om de har merket 
noe til koronaen, sier Geir Magne at de 
som alle andre måtte stenge ned, men 
det varte ikke mer enn en måned før de 
var i gang igjen. Siden det har de hatt 
nærmest normal omsetting.

Finnmark Dental er et fullservicelabora-
torium så tannlegene får produsert det 
de måtte ønske, men de produserer for 
det meste kroner og broer i zirkonium. 

I 2016 inngikk  
Finnmark Dental en  

samarbeidsavtale med  
Artinorway. Når man ikke kan 

bekjempe importen er det  
bedre å ha mer kontroll på  

den samtidig som man  
får en bredere faglig  

plattform.
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Selv om Geir Magne og hans ansatte 
følger med i fagets utvikling, og har en 
moderne produksjon, har de ikke glemt 
MK-kroner og MK-broer. Det kommer 
stadig inn kasus hvor en MK-krone kan 
gi det beste resultat. 

På Finnmark Dental produserer de 
også betydelige antall avtakbare prote-
ser. Cirka en firedel av produksjonen 
er avtakbare proteser. Geir Magne ser 
ikke bort fra at våre nye landsmenn og 
importen av utenlandsk arbeidskraft 
til fiskeindustrien og byggevirksomhet 
er årsaken til dette, og i tillegg ligger 
behandling av tenner litt tilbake sam-
menlignet med sør i landet.

Finnmark Dental har holdt til i forskjel-

lige lokaler. De første lokalene de hadde 
måtte de fraflytte etter å ha vært der i 
et og et halvt år. Årsaken til dette var at 
det oppsto brann i nabolokalene. Dette 
resulterte i store vann- og røykskader 
så de måtte flytte. Brannen oppsto rett 
før jul, og Geir Magne var heldig som 
fant nye lokaler etter kort tid. De nye 
lokalene ble raskt tatt i bruk. Der var 
de i ti år før lokalene ble for små og de 
igjen måtte flytte. I dag disponerer de 
et lokale på ca. 90 kvadratmeter, i til-
legg har de felles spiserom med en stor 
tannklinikk. Det siste er både sosialt og 
nyttig, så her trives de godt.

Lokalene ligger i en bydel av Alta, men 
med bil er det raskt å nå kundene i 
nærmiljøet. 

Geir Magne har gitt opp å få utdan-
nede tannteknikere til Alta, men han 
har lært opp folk i deler av faget. En av 
de ansatte har arbeidet på laboratoriet i 
19 år, og en annen har vært der i 15 år. 
Finnmark Dental må være en trivelig 
arbeidsplass. 

Finnmark Dental ser positivt på frem-
tiden. De har mange kunder som vil 
ha kortreist tannprotetikk i Finnmark. 
Flere av kundene setter pris på god 
kontakt med laboratoriet hvor de kan 
få faglige råd og å diskutere seg frem 
til gode tanntekniske løsninger for pa-
sienten. 

En god dialog er viktig.
  

Lokalforeninger
ØSTFOLD  
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen  
AS Tanntkenisk Lab  
PB 236, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 31 56 29  
E-post: knut.fredriksen@fredfiber.net      

HORDALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

ROGALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Martin Feldmann
Boganesveien 118
4032 Stavanger
Telefon: 51 88 11 24
E-post: martin@feldmann.no

NORDNORSK  
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Emma Myllykangas
Nor-Dental
PB 112
9252 Tromsø
Telefon: 97 66 64 57
E-post: emmamyllykangas@live.no

TRØNDELAG  
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15 
E-post: ldental@online.no

SØRLANDET  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

OSLO OG AKERSHUS  
TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103, 2151 ÅRNES
E-post: terli@live.no

SOGN OG FJORDANE & MØRE OG 
ROMSDAL TANNTEKNIKERFORENING
v/Runar Aamelfot, Runar Aamelfot  
Tannteknisk Laboratorium
Postboks 146, 6002 ÅLESUND
Telefon 90 68 66 79  
E-post: runar@aamelfot.no

VESTFOLD OG TELEMARK  
TANNTEKNIKERFORENING
v/Jürgen Spehr, Grenland Dentallab.
Postboks 1053, 3905 PORSGRUNN
Telefon.: 35 55 09 88  
E-post: gdental30@hotmail.com


