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Intervju med  
Langlo 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 Langlo Dental.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Langlo Dental (foto)
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Grete Stand overtok avdelingen for fast prote- 
tikk. Robert Parov overtok en del av plate-
produksjonen og Idar overtok avdelingen 
som drev med avtakbar protetikk. De fort-
satte alle tre produksjonen i Trondheim 
Dentallaboratorium sine gamle lokaler. 
Robert Parov er i dag død og Grete Strand  
ble ansatt i Art in Dent. 

Idar drev laboratoriet som et spesiallabora-
torium for avtakbar protetikk. På slutten av 
nittitallet startet han opp depotvirksomhet 
med salg av tenner.

I dag har Idar sin sønn Tomas overtatt labo-
ratoriet. Han overtok i 2017. Da gjorde han 
laboratoriet om til et aksjeselskap. Hans far 
hadde frem til denne dato drevet firmaet 
som et enkeltmannsforetak.

Langlo Dental har fortsatt lokaler i samme 
hus som Trondheim Dentallaboratorium 
drev sin produksjon. 

I dag er de tre personer i produksjonen hos 
Tomas.

Thomas startet opp som lærling i 1998. Da 
Idar ikke drev med fast protetikk måtte han  
gå andre steder for å lære det. Han fikk 
innpass hos tanntekniker Kjell Olsen på 
Orkanger. Kjell Olsen var også den tann-
teknikeren som lærte ham yrkesteori. Han 
samlet de lærlingene i hele Norge som måtte  
være interessert, og lærte dem opp gjen-
nom samlingsbasert undervisning. Dette 
var en fin løsning både faglig og sosialt.

Etter endt læretid etablerte Tomas en av-
deling med fast protetikk på laboratoriet. 

Senere har han også startet opp med digital  
produksjon. Her produserer de mest zirkon, 
men også keramer, kunststoff og CrCo. De 
har nesten ikke støpearbeider lenger. Støpe- 
apparatet deres gikk i stykker for ett år siden,  
men de har hittil ikke hatt behov for å an-
skaffe nytt.

Idar Langlo Tannteknisk 
Laboratorium ble etablert i 1978 
av Idar Langlo, som et resultat 
av oppdeling av Trondheim 
Dentallaboratorium, eiet av  
Harald Dahlø. Det var da tre 
tannteknikere som overtok 
Trondheim Dentallaboratorium,  
og skilte ut hver sin del til 
selvstendige laboratorier.

 LANGLO DENTAL
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Nordmark, som også er autorisert tann-
tekniker. Hun fikk praksisplass hos 
Langlo Dental i 2007, og har etter at 
hun ble uteksaminert fra Universitetet 
i Umeå vært fast ansatt på laboratoriet. 
Idar er også fortsatt å finne på labora-
toriet. Nå har han roller som rådgiver 
og mentor.

Han har også startet forsiktig med pro-
duksjon av avtakbare proteser digitalt 
med god erfaring. Når det gjelder av-
takbar protetikk står det fortsatt igjen 
en del forskning og utvikling. Blant 
annet er denne produksjonen fortsatt 
avhengig av et godt avtrykk.

Hos Langlo Dental har de også en ut-
videt service til sine lokale kunder. De 
ferdigstiller avtakbare proteser for sine 
kunder. Tannlegene tar som regel før-
ste avtrykket til et protesearbeid. Der-
etter kommer pasienten til laboratoriet 
for bittregistrering, prøveoppstilling og 
sekundæravtrykk. Så leverer de arbei-

det til tannlegen for en siste kontroll 
før de gjør arbeidet ferdig og leverer 
det ut til pasienten.

Dette medfører selvfølgelig mye mer 
pasientkontakt enn normalt, men det 
er faglig mer interessant. Som følge 
av dette tilbudet har de investert i to 
komplette behandlingsrom med uniter 
og en steril. 

Tomas har vært på mange kurs i den tiden  
han har drevet. Blant annet har han vært  
på Sirona. Dette resulterte i at han kjøpte  
en skanner og en liten fresemaskin som  
de brukte i ni år, før de investerte i tyngre  
maskiner. Han har også gått på et av-
trykkskurs i Danmark i regi av forbun-
det, som er bakgrunnen for at han i dag 
kan ta imot og behandle pasienter etter 
fullmakt fra tannlegene.

Ikke minst er det en ting som har betydd  
mye for hans utvikling som tanntekniker. 
Han var i to år ansatt på Dentalforum i 
Oslo. Her satt han for det meste å la opp 

porselen, og fikk fordypet seg i dette  
fagområdet.

Dette var en stor arbeidsplass i sterk 
kontrast til de arbeidsplassene Tomas 
var vant til på Orkanger og Trondheim. 
Det var ikke minst en hyggelig arbeids-
plass med mye medmenneskelig kon-
takt, flotte arbeidslokaler med utsikt ut 
over hele Oslo.

Som et ledd i å utvikle virksomheten, 
samt sikre forsyningslinjene, har Langlo  
Dental i mange år drevet depotvirksom- 
het. Dette har hovedsakelig vært import  
og salg av protesetenner, men produkt-
porteføljen vil i tiden fremover utvides.

På Langlo Dental ser de positivt på 
fremtiden. De har en stabil tilgang på 
arbeider selv om det er en dreining av 
oppgavene de får.

De ønsker mer kontakt med pasientene 
for å kunne få laget bedre produkter og 
utvikle seg til bedre fagfolk.              

Hos Langlo  
Dental har de også en 

utvidet service til sine lokale 
kunder. De ferdigstiller avtakbare 

proteser for sine kunder. Tannlegene 
tar som regel første avtrykket til et  
protesearbeid. Deretter kommer  

pasienten til laboratoriet for  
bittregistrering, prøve- 

oppstilling og sekundær-
avtrykk.


