Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra u
 tlandet,
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 trettende artikkelen har vi besøkt Strømmen Dentallab AS.

På besøk hos
Strømmen Dentallab A
Stein Brath | st-brath@online.no. Foto: Stein Brath
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STRØMMEN DENTALLAB AS
Petter Dahl tar imot Tenner i Fokus
i moderne, hyggelige og kompakte
lokaler, som ligger integrert i Aleris
Medisinske senter på Strømmen
Storsenter, hvor det også er et
tannlegesenter med tre tannleger
og en tannpleier.
Petter kom inn i faget nærmest ved en tilfeldighet. Han var lærling ved Aker Mekaniske
Verksted, og forberedte seg på fagprøve på
skipsmotorer, som var store som hus, da
han ble kjæreste med datteren til Nils Thomas Swensen. Swensen var tanntekniker
og drev et laboratorium ved navn Wipla
som lå på Grønland i Oslo. Petter hadde
ikke vært kjæreste med Swensens datter
lenge før han fikk tilbud om jobb på laboratoriet, med tanke på senere overtakelsen.
Kjærligheten tok etter hvert slutt, men tilbudet om jobb og overtakelse stod ved lag.
Etter at han hadde tatt fagprøven på båtmotorer begynte derfor Petter å arbeide med
tenner. Dette var et valg han er fornøyd
med den dag i dag.
Men nytt fag var det samme som ny læretid
og ny fagprøve. Petter var imidlertid blitt
for gammel til å få lærlingekontrakt, så han
ble en så kalt paragraf 20 kandidat. Han
hospiterte et år på yrkesskolen for å få med
seg yrkesteori og yrkesengelsk, og gikk
opp til fagprøven da han var klar for det.

b AS

Når vi kommer inn på fremtiden til
norsk tannteknikk er Petter positiv.
Han mener at har man dyktige
fagfolk, og dersom laboratorieeierne
kjenner sin «besøkelsestid» og
investerer i en moderne og fornuftig
maskinpark, har man et godt
grunnlag for å møte framtiden.

To uker senere overtok Petter laboratoriet,
og Nils Thomas Swensen pensjonerte seg
fra den dato. Petter drev videre i Wipla sine
gamle lokaler en periode, men etter hvert
ønsket han seg litt mer oppdaterte lokaliteter og flyttet inn i lokaler til tanntekniker
Svein Helgesen. Her var han i et og et halvt
år inntil han fikk tilbud om å starte opp på
Krone-Brolaboratoriet i Schwensensgate (
i lokalene til tidligere St. Hanshaugen politistasjon) sammen med tanntekniker Per
Wang. Etter en tid ble de spurt av tannlege Gard Lausnes om de kunne tenke seg
å åpne en filial Strømmen. Lausen var da
medeier i tannlegesenteret, hvor de fortsatt
er lokalisert. Mens de har vært på Strømmen har de vært opp til 8 ansatte på laboratoriet. I dag er 5,5 årsverk.
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Ikke lenge etter oppstarten på Strømmen
startet de også Implantatlaboratoriet i
Sandvika.
Etter en tid ble Per Wang syk. Dette resulterte i at de tok inn to ansatte som
medeiere og slo sammen Krone-Brolaboratoriet og Implantatlaboratoriet
til et selskap. En periode var de nå
fire eiere. Dette samarbeidet forvitret
over tid. Per Wang ga seg etter hvert,
og en av de andre partnerne flyttet til
Sykkylven, og startet laboratorium der.
En periode drev Petter begge laboratoriene sammen med sin gjenværende
partner, men etter at samarbeidet til
en stor kunde gjorde forholdene i Sandvika vanskelige, valgte de å ta med seg
all produksjonen til Strømmen.
Etter dette har Petter også kjøpt ut sin
siste kompanjong, og er i dag eneeier
av Strømmen Dentallab AS.
Petter har hatt en tid med forskjellig eierstruktur og mange ansatte å forholde
seg til. Han har også en periode vært
medeier i et importfirma, men i dag er
det bare egenproduksjon han leverer.
På Strømmen har han fått et moderne

laboratorium. Lokalene er blitt utvidet,
og det er blitt investert i nytt CAD/CAM
utstyr fra Sirona. De har gjort store investeringer for å møte fremtiden.
Petter har merket at de har splittet opp
firmaet, og omsetningen har gått noe
ned. Dette har han kompensert med å
si opp budet og reiser nå selv rundt til
kundene og henter og bringer varer.
Han har dermed beholdt viktig kompetanse hos de ansatte samtidig som han
har fått tettere kontakt med kundene.
Noe som er veldig viktig i disse dager.
Petter har registrert den siste utviklingen i faget, der Plandent har kjøpt opp
Tannlab, og LIC har kjøpt nok et importlaboratorium. Denne gang i Moss.
Som han sier, kjenner han ikke bakgrunn for oppkjøpet, men forventer at
meningen er å styrke seg ytterligere i
et tøft marked. Samtidig som kundene
kan få flere produkter og tjenester
gjennom en kanal.
Når vi kommer inn på fremtiden til
norsk tannteknikk er Petter positiv.
Han mener at har man dyktige fagfolk,
og dersom laboratorieeierne kjenner
sin «besøkelsestid» og investerer i en

moderne og fornuftig maskinpark, har
man et godt grunnlag for å møte framtiden.
Personlig har han gjort store investeringer selv om omsetningen har sviktet
den senere tid. Men disse investeringene har resultert i 50 % bedre inntjening på skannede produkter takket
være egenproduksjon.
Petter erkjenner at de unge er bedre
på data enn han er, så han har valgt
å gi den yngre generasjon på laboratoriet all den opplæring de vil ha på det
område, mens han arbeider videre med
det han kan best.
Stømmen Dentallab har også investert
i nytt Ivocap-system som er monomerfritt og luktfritt.
-Laboratorieeiere må også samarbeide
bedre for å kunne møte framtiden
og økonomisere investeringer på en
bedre måte, sier Petter. Han tenker
da spesielt på Oslo Tannteknikk hvor
tre profilerte tannteknikere har flyttet
sammen under samme tak, men også
løsere samarbeidsformer bør vurderes
for å møte morgendagens utfordringer.
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