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jenny, jonny og jUne: 
I dag, 26. juni, kan Jenny, Jonny og 
June feire navnedag. Jenny er engelsk 
kjæleform av Jane som er engelsk form 
av Johanne. Jonny (Johnny) er engelsk 
kjæleform av John som er engelsk 
form av Johannes som er hebraisk og 
betyr «Gud er nådig». June er engelsk 
og betyr juni.

naVnedag
jonny nordby
Desktypograf
901 13 725
jonny.nordby@op.no

Navn i dag 
sVanhild Botnen
Tannpleier som startet 
egen klinikk i 2007. Vant 
i 2012 Nettverksbankens 
etablererpris som gründer. Ble 
nylig kåret til årets tannpleier 
i Norge.

Tannpleier Svanhild 
Botnens klinikk har 
spesialisert seg 
innenfor tannkjøtt-
sykdommer. Det 
bidro til at Botnen 
vant tannpleierprisen 
i år.
Truls lian
480 57 662
truls.lian@op.no

For noen uker tilbake tok Bot-
nen flyet til Bergen for å motta 
Oral-B Tannpleieprisen for 
2014.

I juryens begrunnelse sto det 
at motet til nytenkning, faglig 
kompetanse og engasjement 
var årsaken til at hun vant pri-
sen, og at hun var en inspira-
sjon til andre tannpleiere som 
vil etablere privat praksis.

– Veldig mange andre tann-
pleiere kunne gjort det jeg har 
gjort. Det er ingen umulig opp-
gave, men man må ikke være 
redd for å jobbe litt og i perioder 
orker og jobbe noen timer ek-
stra hver dag, sier hun.

Kraftig utvikling
Det er sju år siden hun startet 
Tannpleierklinikken. I oppstar-
ten var det kun to ansatte i be-
driften.

– Jeg startet med nok pasien-
ter til å lønne meg selv og en se-

kretær. Det visste jeg. Jeg gikk 
med en liten spire i meg, og så 
ble disse lokalene ledige. Da 
valgte jeg å slå til. Så har vi 
gradvis utvidet ettersom vi har 
fått flere pasienter inn.

– Det er litt uvanlig at en 
tannpleier sysselsetter folk 
som kanskje har høyere utdan-
nelse enn seg, men vi jobber 
veldig godt sammen.

Tannpleierklinikken har gått 
i overskudd siden dag én. Ved 
hjelp fra Nettverksbanken, som 
bidrar med blant annet opplæ-
ring og lån til nye bedrifter, ut-
viklet hun raskt en forretnings-
idé.

– Jeg hadde en idé og så et 
marked innenfor dette med 
rengjøring av tenner, spesielt 
tannkjøttsykdommer. Halvpar-
ten av alle over 40 år har tann-
kjøttsykdommer – kun en brøk-
del av dem blir tilbudt behand-
ling, sier Botnen.

"
Det er litt uvanlig 
at en tannpleier 
sysselsetter folk 

som kanskje har høyere 
utdanning enn seg, men vi 
jobber godt sammen.
sVanhild Botnen
Daglig leder Tannpleierklinikken

i larvik siden 1978
Botnen kommer fra innerst i 
Sognefjorden, og utdannet seg 
til tannpleier i Oslo. Som nyut-
dannet i 1978 flyttet hun til Lar-
vik, og siden har hun blitt her.

– Fortsatt er jeg veldig glad i å 
behandle og ha kontakt med 
pasient, men det å være leder 
og arbeidsgiver kunne jeg in-
genting om, sier Botnen.

Siden oppstarten som tann-
pleier har Botnen også merket 
seg hvordan tannhelsen til det 
norske folk har endret seg.

– Nå har null hull-generasjo-

nen kommet opp, men de har 
andre utfordringer. Vi kan ikke 
si at tannlegen er et utdøende 
yrke, men det vil bli andre ting 
som blir viktig. Det kommer til 
å gå mer på det estetiske og kos-
metiske, sier hun.

– Økt snusbruk og mangel-
fullt renhold mellom tennene, 
gjør at disse sliter med misfar-
ginger og dårlig ånde.

Hun synes framtida til klinik-
ken er lys, ikke minst fordi hun 
har startet et samarbeid med 
Nordenta, en klinikk i Bulgaria 
hvor to av hennes tidligere an-
satte jobber.

– Det ser jeg fram til, for det er 
bare en tredjedel av prisnivået i 
Norge, men har alle de norske 
trygderettighetene, så de kan 
også behandle på trygdens reg-
ning. De to er de flinkeste tann-
legene jeg noen gang har jobbet 
med, sier Botnen.

Tannpleier til inspirasjon
stolt: Svanhild Botnen viser fram diplomet som symboliserer at hun vant tannpleierprisen i år. Foto: trUls lian


