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Det er med stor glede og optimisme vi har 
startet det nye året i NTTF, som etter om-
organiseringen nå er en interesseorganisa-
sjon for alle tannteknikerne i Norge, og for 
hele bransjen. Dette har vært et ønske og  
mål vi har jobbet for lenge, og vi mener at vi 
med denne endringen har nådd en av våre  
milepæler, og tatt det første viktige skrittet  
for å styrke vår organisasjon og dermed også  
arbeidet til det beste for tannteknikerfaget. 
Målet er at vi på sikt skal representere de 
fleste tannteknikerne som arbeider i bran-
sjen, og at det skal bli naturlig å tilhøre NTTF.  
Vi vet at veien dit er lang, men tror at vi har 
tatt det første viktige skrittet for en styrket 
organisasjon for hele yrkesgruppen.

Styret var samlet en helg i januar der veien 
videre ble staket ut, og visjonen for fremti-
den er at medlemskap i NTTF skal gi deg: 
Kompetanseheving, påvirkningskraft, trygg-
het og rådgivning.

Kompetanseheving: Etterutdannings-
programmet blir enda viktigere og er et 
sentralt satsingsområde etter omorganise-
ringen. Riktig kompetanse for fremtiden 
er uhyre viktig med de store endringene 
tannteknikerne opplever både når det gjel-
der produksjonsmetoder og samarbeids-
former. Som medlem i NTTF får du tilgang 
på gode kurs gjennom etterutdanningspro-
grammet til sterkt rabatterte priser, og du 
vil også få tilgang til kurs som er stengt 
for ikke-medlemmer. Dette kan igjen gi 
deg fortrinn i markedet både når det gjel-
der jobbsøk og i kundesamarbeid. NTTF 
skal avholde store fagsamlinger hvert år, 
den første allerede i september i år, her 
blir det mange aktuelle kurs og foredrag 

på mange fagfelt. Kurs i regi av NTTF vil 
også kvalifisere for etterutdanningspoeng, 
og gi diplom ved oppnådde 30 poeng i en 
toårs periode. Som medlem i NTTF skal det 
være enkelt å kunne dokumentere sin et-
terutdanning via dette systemet.

Påvirkning og trygghet: NTTF skal arbeide 
politisk opp mot myndigheter og embets-
verk, og opparbeide større påvirkningskraft 
i saker som er viktig for tannteknikerfaget 
og yrkesutøvelsen for den enkelte. Vi øn-
sker å bli en viktig røst for faget, og vi vil 
være høringsinstans, og arbeide for å få en 
rådgivende rolle overfor myndighetene, 
som helsedirektorat, autorisasjonskontor, 
utdanningsdirektorat og avdeling for me-
disinsk utstyr i saker som er aktuelle for 
oss. Vi har hatt og har korrespondanse 
gående med autorisasjonskontoret rundt 
kriteriene for å få innvilget norsk autori-
sasjon som tanntekniker. Tidligere har vi 
sett at arbeidsinnvandrere med utdanning 
på lavere nivå enn vi har i Norge, har fått 
autorisasjon på lik linje med norskutdan-
nede tannteknikere. Vi arbeider for at det 
skal stilles like krav til alle som søker om 
autorisasjon, og vi ser at autorisasjons-
kontorets praksis er i endring. Det er blitt 
mer vanlig at «utenlandske tannteknikere» 
må gjennomgå en opplæringsperiode på 
lisens, før de kan søke om autorisasjon 
på nytt. Erfaringsmessig har vi også sett 
at mange arbeidsinnvandrere i bransjen 
velger å jobbe uten autorisasjon, noe som 
er problematisk, og det kan medføre at de 
ikke får autorisasjonen når eller dersom 
de søker det på et seinere tidspunkt. Det 
er ulovlig å jobbe som «tanntekniker» i 
Norge uten innvilget autorisasjon. NTTF 

NORGES  
TANNTEKNIKER- 
FORBUND
KOMPETANSEHEVING, PÅVIRKNINGSKRAFT,  
TRYGGHET OG RÅDGIVNING

LEDER

Målet er at vi på sikt 
skal representere 
de fleste tann- 
teknikerne som  
arbeider i bransjen, 
og at det skal bli
naturlig å tilhøre 
NTTF.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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ønsker en bevisstgjøring rundt dette, 
og oppfordrer alle til å søke autorisa-
sjon allerede før oppstart av arbeids-
forhold i Norge. Bedriftene i bransjen 
må også være oppmerksom på dette, 
uten at norsk autorisasjon foreligger, 
kan man faktisk ikke ansette og skrive 
tittelen tanntekniker i arbeidskontrak-
ten. NTTF’s problem er at vi sjelden 
har kontakt med «tannteknikere» med 
utenlandsk utdanning før de starter 
sitt arbeid i Norge. Derfor ønsker vi 
også å bli et rådgivende organ for auto-
risasjonskontoret i slike saker.

NTTF arbeider også opp mot avdeling 
for medisinsk utstyr. Vårt mål er at 
kompetansekravet i Direktivet for me-
disinsk utstyr skal defineres som tann-
tekniker. NTTF arbeider også for at det 
skal utarbeides nye retningslinjer for 
hvordan Direktivet skal tolkes for oss 
som produsenter av individuelt tilpas-
set medisinsk utstyr. Det foreligger 
ingen slike retningslinjer etter at de 
gamle ble underkjent og kassert for 
noen år tilbake.

Det arbeidet som drives av NTTF på 
disse feltene skal gi deg som medlem 
trygghet, og visshet for at du er tilslut-
tet et forbund som følger med på alt 
som rører seg i og rundt bransjen, og 
som vil være med å påvirke, og gjøre 
en forskjell på de feltene som angår 

sikkerhet for pasient, vår yrkesutø-
velse og oss som yrkesgruppe.

Rådgivning: Som medlem i NTTF kan 
du få rådgivning på mange felt, det 
kan være ved kjøp eller salg av labora-
torium, eller ved nyetablering. Vi kan 
også gi råd til medlemmer i saker opp 
mot autorisasjonskontor eller avdeling 
for medisinsk utstyr. Som medlem i 
NTTF kan du også få gratis advokat-
hjelp med inntil en time pr sak, øket til 
to timer pr sak dersom du har mer enn 
tre års medlemskap i NTTF. Rådgiv-
ningstjenestene vil bli videreutviklet 
og tilpasset medlemmenes behov.

Som medlem i NTTF vil du også få til-
gang til en god fordelspakke som kan 
gi besparelser på innkjøp som drivstoff, 
hotellovernatting, leiebil, blomster, 
strøm og forsikring. Vi håper å få ra-
batt også på treningsstudio, bilkjøp og 
dekk m.m. i den samme pakken. Tan-
ken er at du som medlem skal kunne 
spare inn deler av kontingenten til 
NTTF. Vi er i sluttfasen med å få denne 
pakken på plass for våre medlemmer, 
og vi gleder oss til å presentere den i 
nærmeste fremtid.

Som medlem i NTTF kan du har stor på-
virkning i arbeidet som skal drives, du 
kan delta på alle våre arrangementer, 
du har påvirkning og stemmerett ved 

årsmøtene, og du kan være med å be-
stemme retning for satsningsområder 
innad i organisasjonen. Som medlem 
i NTTF kan du også ta del i bransjens 
største sosiale nettverk.

Har du ambisjoner om å delta aktivt i 
styrearbeid, komitearbeid eller utvalg, 
er det gode muligheter også til det. Vi 
ønsker allerede til høsten å kunne 
velge inn minst en tanntekniker uten 
eierinteresser i laboratorium, og at styret 
på sikt skal gjenspeile medlemsmassen 
med en blanding av både laboratorieeiere 
og ansatte. Dersom du stiller til valg for  
NTTF, kan du ha stor innflytelse, og du 
kan være med å stake ut kursen for det vi-
dere arbeidet. Styreverv er spennende,  
kontaktskapende og utviklende for den 
enkelte, og i tillegg blir det også utbetalt  
honorar for styrearbeid. Styremedlem-
mer får også dekket reise og opphold ved  
NTTF’s arrangementer. Styret i NTTF 
har sittet sammen over tid, og det har gitt  
oss kontinuitet i arbeidet. Personlig er 
jeg stolt av å være valgt til å representere  
vår flotte yrkesgruppe som betyr så 
mye for de som trenger våre tjenester. 
Men det blir aldri feil med nye mennes-
ker, nye tanker og ideer inn i styrear-
beidet, tvert imot kan det skape ny driv 
i arbeidet. Mitt ønske er at det skal bli 
kamp om plassene i både utvalgene og 
i styret. Er du engasjert og har ambisjo-
ner for tannteknikerfagets fremtid bør 
du ikke nøle med å stille til valg!

Til slutt vil jeg ønske alle tanntekni-
kere velkommen som medlemmer i 
NTTF, sammen kan vi arbeide til det 
beste for vår faget og vår yrkesgruppe. 
Dersom vi klarer å samle «alle» tann-
teknikere i felles organisasjon, vil vi 
oppnå betydelig større påvirknings-
kraft og større trygghet for den enkelte. 
Vi håper at du vil bli med oss på den 
spennende ferden videre, til det beste 
for tannteknikerfaget!

Dersom vi klarer å samle «alle» tannteknikere i 
felles organisasjon, vil vi oppnå betydelig større 
påvirkningskraft og større trygghet for den  
enkelte.  
Vi håper at du vil bli med oss på den spennende 
ferden videre, til det beste for tannteknikerfaget!

Får du ikke informasjon fra oss?
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer i NTTF/Faglig Forum, inklusive våre studentmedlemmer, 
og alle våre abonnenter om å sende oss varsel om ny adresse, epost eller telefon.

Send en epost til nttf@tannteknikerforbundet.no.

Vi sender det meste av medlemsinformasjon på epost. Vi mangler epostadresser til MANGE av 
dere som tidligere var medlem i Faglig Forum, og vil gjerne at dere sender dem til oss så  
snart som mulig.
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LiSi 
fra GC 

Det perfekte  

valget for dine  

litium disilikat  
utfordringer

GC NORDIC AB
tel: +46 8-506 361 85
info@nordic.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com
www.facebook.com/gcnordic

195814-GC-LiSi-ADV-210x297-NO.indd   1 28/09/15   10:01
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Hvordan forbedre estetikken på en «dusinprotese»?

 Artikkelforfatter

Tannteknikermester  
Thomas Weiler
Bocholt

Tilfellet:
Estetikk
Funksjon

”Pimp” protesen min
Oversatt fra ”Das Dental Labor” 4/2015, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

 S  om produsenter av tanntekniske  
 produkter kjenner vi til kravene  
 som stilles til estetikk, utseende 

og brukervennlighet. Når pasienter får 
sine tannerstatninger er de først og 
fremst glade for sin nyvunnede «munn-
harmoni». Utseendet er jo det første de 
ser. Men så er det slik i livet at med tiden 
skjer det endringer. Akryltenner vil over 
tid slites ved bruk og mister fortere enn 
tenkt både form og struktur. Følgene er 
mangeartede: En taper den okklusale, 
riktige kontakten, funksjonen blir dårli-
gere eller borte ved slitasjen. Dette fører 
ofte videre til at det blir muskelforstyr-
relser og spenninger i selve kjeven og 
omliggende områder. Og det kan og vil 
medføre forstyrrelser i hele fordøyel-
sesprosessen. At det har stor betydning 
for hele kroppens tilstand er klarlagt i 
flere forskningsresultater. Slitte prote-
ser knuser maten dårligere, og selvføl-

gelig blir estetikken ved munnpartiet 
dårligere og dårligere. Det igjen gjør at 
pasientene ofte får et «forlegent» smil. 
Å lage en kostbar ny protese er ikke all-
tid nødvendig. I tilfellet jeg her beskriver 
dreide det seg i hovedsak om kosme-
tiske forandringer og dette var ting jeg 
kunne gjøre i løpet av en dag. For meg 
er det likevel viktig at modeller er klar-
gjort på forhånd slik at jeg i hovedsak 
kan bruke dagen til arbeidet med akryl 
og tenner. Det betyr at jeg på forhånd 
har avtrykk; om nødvendig ansiktsbue 
og bittregistreringer, og altså de nød-
vendige modellene, samt et tannutvalg 
som eventuelt er bestilt og på plass. 

Når disse forberedelsene er på plass, 
blir arbeidet med selve omgjøringen 
eller fornyelsen av protesen målrettet 
og stressfri.

Skal vi fornye den eller bare «pimp’en» 
(pusse bort belegg)? Dette spørsmålet  
kommer når estetikk, alder eller livløst  
utseende preger en protese vi får på  
benken. Vår artikkelskriver Thomas Weiler 
viser oss her et eksempel på hvordan  
han omarbeidet en slik protese slik at  
pasientens misnøye ble vendt til glede.
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”Pimp” protesen min
Oversatt fra ”Das Dental Labor” 4/2015, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

Utgangspunktet
I overkjeven lå en uttakbar, teleskop-re-
tinert protese med 4 teleskopkonuser i 
gull på henholdsvis 17, 13, 23 og 27. Til-
standen i munnen var god og alle konu-
sene var fri for inflammasjoner gingivalt. 
Okklusalflatene viste sterk slitasje, men 
selve metallbasisen var i en god tilstand 
og måtte ikke fornyes eller repareres på 
noen måte. Fargen på hjørnetennene 
var for lyse og det var forunderlig, for 
i naturlige tenner er ofte hjørnetannen 
mørkere enn sine nabotenner, ikke 
motsatt. Arbeidet med akrylen gikk pro-
blemfritt og metallpartiene som hadde 
kontakt med gingiva ble dessuten reba-
sert i samme seansen. 
I underkjeven lå en helprotese som var 
svært enkelt utformet. Det som var 
mest negativt ved denne var at valget av 

tannstørrelse var helt feil. Det hadde re-
sultert i at en av insisivene ikke var blitt 
stilt opp på grunn av plassmangelen. 
Underkjeve-fronten besto altså bare av 
5 altfor brede tenner. Det var ingen syn-
lig forskjell på hjørnetennene og front-
tennene. Midtlinjen i overkjeven «delte» 
derfor underkjevens insisiv i to, altså en 
stor midtlinjeforskyvning på grunn av 
valget av for brede tenner i UK-front. 
Når det kom til utformingen av den gin-
givale akrylen var den «lyst-løst» utført 
og tilsynelatende helt uten forstand for 
dental anatomi. Dette er ingen sjelden 
observasjon når vi kommer over «du-
sinprotesene»! De er brukbare og tjener 
formålet, det er alt. Men pasienten var 
ikke fornøyd og ønsket seg et mer este-
tisk resultat (bildene 1 til 5).

 4 Utformingen av gingiva-akrylen 
synes gjort med marginal anato-
misk kunnskap.

 5 forblendingen eller facettene på 
hjørnetennene i OK er for lyse. De 
ble erstattet med hulslipte akryl-
tenner.

 6 Ferdig fornyet protese 
i OK. Endelig er tygge-
flatene restaurert slik 
at maten kan tygges og 
være med i den viktige 
starten på fordøyelses-
prosessen.

	2 «Dusinprotese».  
Brukbar og tjener  
formålet. Men det  
er også alt.

	3 Unødvendig midtlinje-
forskyvning. Underkje-
ve-fronttennene er for  
brede.

Bilde 2

Bilde 4

Bilde 3

Bilde 5 
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The remake (omgjøringen)
Jeg fjernet alle gamle akryltenner og 
akrylfacettene på 13 og 23. Selve 
akrylbasisen beholdt jeg. De nye hjør-
netennene i riktig farge (Artegral fra 
Merz Dental) og fronttennene (NFC+, 
Candulor), festet jeg med Candulor 
Basis-Akryl i fargen 34. Senere, over 
denne basis-akrylen, la jeg over en 
fargegradert tannkjøtts-akryl (fra GC). 
Tannoppstillingen ellers ble gjort etter 
reglene for helprotetikk. 

Helprotesen i underkjeven hadde et 
svært godt feste mot underlaget, så 
bra at jeg kunne benytte reglene for 

 7 Den nye utformingen og innfargingen virker naturlig og 
har ingenting med de opprinnelige «dusinprotesene» å 
gjøre.

 8 Nå er også tannrekken i UK fulltallig. Plassmangelen 
skyldtes kun at det var valgt for brede tenner.

 9 Naturlig utseende fargevariasjon på tennene…

 10 … og på tannkjøttsakrylen*

 11 Første bud: Legg ikke tannkjøtts-
randen opp som en halvsirkel eller 
jevn ellipse slik vi kanskje har lært 
tidligere. Legger vi inn små ujevnheter 
i den, vil denne randen virke mer na-
turlig. Men husk alltid at flatene alltid 
må være lett å rengjøre (ikke lommer).

Bilde 7

Bilde 9

Bilde 8

Bilde 10

Bilde 11
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hjørnetannsføring i sidebevegelser. Det 
interessante var at det nå også ble plass 
til 4 fronttenner og 2 hjørnetenner igjen, 
når bredden på dem ble mer normal. 
Tannfargene lignet nå mer på naturlige 
tenner når hjørnetennene, som er de 
fargemessig mest dominante tennene 
i tannrekken, fikk den rette fargetonen 
(bildene 6 - 11).

Fasit
For å få til at det kunstige tannkjøttet 
går naturlig over i det naturlige, rent op-
tisk, trenger vi en del erfaring med de 
forskjellige intensivmassene som finnes 
til dette. Det er ytterst viktig at pasien-
ten selv kan komme for at vi kan få be-
stemt intensiteten og fargevariasjonen 
vi etterstreber. Dette gjelder rimeligvis 
mest partiellproteser der det kunstige 
tannkjøttet ikke alltid kan avsluttes i 
overgangsfolden. Jeg mener å påstå at 
det ferdige resultatet her ble en stor 
forbedring fra det originale. Pasienten 
gikk i hvertfall fornøyd ut av laborato-
riet med sine «pimpa» «nye» proteser.  

I dette tilfellet er dette slanguttrykket 
ikke dekkende for hva som egentlig ble 
gjort med protesene hennes (bildene 
12–15*).

 

Adressedata til forfatteren:

   

Thomas Weiler
Kleinsman & Partner
Dentallabor
Casinowall 1-3
46399 Bocholt
Germany

 12 Den mukogingivale grensen/ 
overgangen er her litt for intensivt inn-
farget…

 13 … og leppebåndet og de andre «bån-
dene» er dessverre blitt litt lyse. Hvis vi 
ikke har pasienten tilstede ved denne 
siste finishen er det ikke alltid mulig å 
treffe den riktige fargen på dette.

 14 Dette frontalbildet viser  
den omarbeidede protesen.  
Den har nå fått estetisk  
harmoni.

 15 Uten store økonomiske  
utlegg har vi fått et godt  
resultat. Gammelt blir som  
nytt!

* Redaksjonen i TiF bemerker 
at fargene her nok ikke er 
helt godt gjengitt da de noen 
steder er altfor røde. Men 
på bilde 15 ser vi den riktige 
tonen.

Bilde 12

Bilde 14

Bilde 13

Bilde 15



| 10 |   Tenner i Fokus  |  Februar 2016

| 10
- Alle former for dokumentfalsk, 

herunder misbruk av yrkestittel, er 
straffbart og vil bli politianmeldt, sier 
Helsedirektoratet på sine nettsider.

Autorisasjonen er en offentlig godkjen-
nelse for å bruke en beskyttet yrkestit-
tel – som tanntekniker er. Etter ferdig 
utdanning, eller når du kommer til 
Norge med utenlandsk utdanning, må 
du søke om tillatelse til å utøve yrket 
ditt. Autorisasjonen viser at du har den 
faglige og formelle kompetansen som 
tittelen tilsier.

Det er verdt å merke at det ikke er 
tillatt å bruke titler eller markedsføre 
eller annonsere sin virksomhet på en 
slik måte at det kan gi uriktig inntrykk 
av at personer har norsk autorisasjon.

For arbeidsgiver er det enkelt å un-
dersøke om aktuelle kandidater for en 
stilling har autorisasjon. Helsemyndig-
hetene har et nasjonalt register over 
autorisert helsepersonell: Helseperso-
nellregisteret (HPR). HPR ligger åpent 
på nett, og man søker ved å legge inn 
navn og fødselsdato på aktuell søker. 

Dersom søker ikke er registrert i HPR, 
må en eventuell ansettelse av vedkom-
mende gjøres med annen yrkestittel 
enn tanntekniker, eksempelvis tann-
teknikerassistent. Har søkeren utdan-
ning som tanntekniker fra utlandet, 
kan vedkommende oppfordres til å 
søke autorisasjon, og ansettelsesavta-
ler/arbeidskontrakter kan korrigeres 
når autorisasjon er innvilget.

Hvorfor er autorisasjon for helse-
personell påkrevd?
Autorisasjon er en bekreftelse på at 
arbeidstakeren oppfyller de kravene 
som gjelder for yrkestittelen, faglig og 
formelt. For at et yrke skal få krav om 
autorisasjon skal personell ligger bl.a. 
at yrkesrollen innebærer en viss selv-
stendighet og pasientkontakt til grunn. 

Gjennom autorisasjonsordningen blir 
tanntekniker-tittelen beskyttet mot 
misbruk. Autorisasjonsordningen bi-
drar til å sikre at de som arbeider selv-
stendig som tannteknikere, har den 
nødvendige kompetansen. Det er viktig 
å sikre kvalitet i tjenesten og trygghet 
for pasienten.

Hvilket ansvar innebærer det å ha 
autorisasjon?
Du må utføre arbeidsoppgavene dine 
forsvarlig og etter de reglene som 
gjelder. Du må følge med og holde 
deg oppdatert på den utviklingen som 
skjer innen faget. Som yrkesutøver må 
du innse og godta din egen faglige be-
grensning, slik at du henviser til noen 
med nødvendig kompetanse for ar-
beidsoppgaver du selv ikke er skikket 
til å håndtere.

Visste du at det er  
straffbart å kalle seg  
tanntekniker om  
man ikke har søkt  
og fått autorisasjon?
I Norge er det 29 yrkesgrupper som krever autorisasjon. 
MAN KAN IKKE BRUKE EN SLIK YRKESTITTEL UTEN Å HA NORSK AUTORISASJON.  
De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av  
Helsepersonelloven § 48.

Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no
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Helsepersonelloven med kommentarer Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.   

Forts. side 12
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Tar steget forbi CAD/CAM
Pasientspesifikke protetiske løsninger  
til alle de store implantatsystemene

For å kunne tilby den perfekte løsningen, trenger du protetisk frihet, en 
fleksibel arbeidsflyt og designmuligheter like individuelle som hver enkelt 

pasient. Med ATLANTIS får du frihet, estetikk, enkelhet og pålitelighet 
som tar steget forbi CAD/CAM.

Follow DENTSPLY Implants

www.dentsplyimplants.com

Beyond CAD/CAM
Patient-specific prosthetic solutions  
for all major implant systems

32670576-USX-1503_ATLANTIS System brochure.indd   1 2015-05-04   12:52
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Hederstegn 2016 
Vi ber om at dere som har forslag til hederstegnkandidater, personer som har fremmet 
NTTF, medlemmenes interesser eller tannteknikerfaget på en spesiell måte, sender disse til 
hederstegnkomiteen. I forslaget ber vi om at det i tillegg til navn og kontaktinformasjon på 
foreslått person også leveres en begrunnelse for forslaget. Hederstegnkomiteen vil vurdere 
alle innkomne forslag ihht statuttene, og eventuelle hederstegn deles ut i forbindelse med 
Fagsamlingen i september. Vi ber om at forslag sendes inn innen slutten av mai. 

Hederstegnkomiteen består av

Nils Christian Rieber-Mohn  
nilsrieberm@halden.net / 930 28 256

Grete Strand 
grete.strand@hotmail.no / 901 82 942

Forts. fra 
forrige side

Fagsamling  
i september
Sett av 23. og 24. september, da blir det Fagsamling på Scandic Oslo Airport hotell.  
Programmet for samlingen kommer sammen med neste Tenner i Fokus i april. Vi kan  
allerede fortelle at vi skal ha kurs innen 3D printing og digital oppvoksing, estetikk og 
emax, zirkonia, implantater, snorkeskinner og helproteser. Vi holder også NTTFs  
årsmøte under Fagsamlingen, og vi gleder oss til en flott dentalutstilling.

Deltakelse ved arrangementet gir 15 poeng i NTTFs etterutdanningsprogram.

Søknad om  
midler fra  
utdannings- 
fondet 
Ønsker du å fordype deg faglig i 2016/2017? 
NTTF og Norsk Orthoform Depots utdannings-
fond støtter tannteknikere som ønsker å  
videreutvikle seg gjennom etterutdanning. 
Fondet deler ut inntil kr 10 000 årlig, og alle 
som er medlem i NTTF har anledning til å  
søke stipendet. 

Vinneren bes beskrive sin etterutdanning og 
faglige utbytte i Tenner i Fokus i etterkant av 
gjennomføring, og det kan også være aktuelt å 
presentere resultater på senere Fagsamlinger 
eller kurs for andre medlemmer.

Årets frist for å søke er satt til 24. juni 2016, 
og tildeling gjøres på NTTFs Fagsamling i  
september.

Benytt søknadsskjema på side 33, eller logg 
deg inn og last det ned fra våre medlemssider.

Alle søknader blir anonymisert og deretter  
behandlet av et eget fondsstyre, bestående  
av representanter fra både NTTF og  
Norsk Orthoform Depot.

Når du har søkt, men ikke fått  
innvilget autorisasjon enda
Ingen kan kalle seg tanntekniker uten 
å ha autorisasjon som det. En person 
som har tannteknikerutdanning, men 
ikke autorisasjon, kan der med ikke be-
nytte tittelen. Man har heller ikke rett 
til å benytte en tittel som er egnet til 
å gi inntrykk av at vedkommende har 
autorisasjon, som f.eks. tittel fra sitt ut-
danningsland.

Når du har utdanning fra et annet 
land
For utdanning i Nordiske land, gjelder 
«Avtalen om nordisk kulturelt sam-
arbeid». De nordiske utdannings- og 
forskningsministrene har utvidet mu-
lighetene til å utdanne seg og avlegge 
eksamen ved de andre nordiske lan-
denes utdanningsinstitusjoner, samt 
oppnå gjensidig godkjenning av eksa-
mener. Du må likevel søke om autori-
sasjon når du kommer til Norge for å 
jobbe som tanntekniker, det er ingen 
automatikk i at du kan bruke tittelen 
selv om du har utdannelse fra et annet 
nordisk land.

Har du studert i et (annet) EU/
EØS-land, må du dokumentere ut-
danningsinnholdet når du søker auto-
risasjon. Helsedirektoratet vil vurdere 
om utdanningen har det samme faglige 
innholdet som tilsvarer utdanning, de 
kaller det «jevngodhetsvurdering».

Autorisasjon søker du om fra Helse-
direktoratets nettsider 
For en raskest mulig søknadsprosess, 
er det lurt å lese gjennom «krav til do-
kumentasjon» for ditt utdanningsland 
før du begynner å fylle ut søknaden. 
Verdt å merke seg er at originaldo-
kumenter må være på norsk, svensk, 
dansk eller engelsk. Alternativt må du 
få dem oversatt av en statsautorisert 
translatør. 

Selve søknaden fyller du ut på altinn.
no, og veiledningen på Helsedirektora-
tets sider er god.

Når du skal søke om autorisasjon må 
det betales et gebyr. Dette er for tiden 
på kr 1 665,-. Kvitteringen for innbe-
talingen må lastes opp sammen med 

søknaden på Altinn. For søknader som 
sendes inn f.o.m. 29. februar 2016 blir 
det obligatorisk å betale gebyret via 
elektronisk betalingsløsning i Altinn.

Saksbehandlingstiden er som hoved- 
regel 6 uker for søkere med utdanning 
fra Norge/Norden, 4 måneder for sø-
kere med utdanning fra EU/EØS og 
7 måneder for søkere med utdanning 
utenfor EU/EØS.

Autorisasjon og lisens:  
Hva er forskjellen?
Autorisasjon gir fulle rettigheter til 
å utføre yrket inntil du fyller 80 år.  
Lisens gir en begrenset rett til å utføre 
yrket, og er som oftest tidsbegrenset. 
NTTFs erfaring er at lisens utstedes der 
Helsedirektoratet ikke kan godkjenne 
utdanningen uten at kompetansen vur-
deres av annet helsepersonell over en 
periode.
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HeraCeram  Zirkonia 750
Lavere brenntemperatur. 
Høyere fleksibilitet.

Mindre er mer 

- ett porselen for to materialer 
Gir glimrende resultater på zirkonia og lithium disilikat skjelett. 

Med en lav brenntemperatur på 750°C  sikrer HeraCeram Zirkonia 750 
den videre arbeidsprosessen, også på materialer med lav 
varmebestandighet.
Bonus: HeraCeram konseptets praktiske og anerkjente sjiktteknikk kan 
benyttes med dette nye porselenet.

HeraCeram Zirkonia 750
■ Passer på skjelett av både zirkonia og lithium disilikat
■ Maksimum arbeidstemperatur 750°C (800°C ved zirkonia)
■ Stabilisert leucitt-struktur (SLS)
■ Kjent og systematisk arbeidsgang
■ Stort fargesortiment for naturlig fargegjengivelse

Få øynene opp for 
HeraCeram® porselenet. 
Bruk smarttelefonen og skann 
QR koden - enkelt og greit.

www.heraeus-kulzer.com/heraceram.

Giving a hand to oral health.

®

Heraeus Kulzer Nordic • +46 42 453 07 00
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Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no

På besøk hos  
Art in Dent i Trondheim

T

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 tolvte artikkelen har vi besøkt Art in Dent i Trondheim.

Stein Brath  |  st-brath@online.no. Foto: Stein Brath og Oslo Tannteknikk 
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På besøk hos  
Art in Dent i Trondheim

Bjørn har organisert sine 6 bedrifter på den 
måten at ledelsen på hvert laboratorium er 
medeier i bedriften. Det er denne struktu-
ren som gjør det mulig å holde bedriftene 
sammen. En ekstra «gulrot» er det også at 
dersom bedriften går bra, får man aksjeut-
bytte. - Dette er måten å drive flere labora-
torier på. Man får ikke ansatte til å drive en 
filial over tid. Det må være eierinteresse til 
stede, sier Bjørn.

Bjørn og Art in Dent har vært med på den 
digitale utvikling fra starten og har vært 
innom Nobel Biocare og Procera. Det å pro-
dusere på dette grunnlaget ble etter hvert 
dyrt, og ikke minst tungvint når man har 
adresse i Trøndelag. Det ble noen fraktut-
fordringer.

Da de fikk en oppfordring fra en tidligere 
medarbeider ved navn Esko, som hadde 
startet eget laboratorium i Helsingfors i 
Finland, om å komme over til ham for å bli 
kjent med Zirkon Zahn var de raske om å 
ta en tur til ham. De var der en helg, og tok 
med seg 38 ledd, og på den tiden de var 
der ble alle leddene produsert. De fikk også 
gode svar på sine spørsmål, og god infor-
masjon om hvordan utstyret virket.

Det er eier av Art in Dent Bjørn  
Borten og Gunvor Asmussen  
Nygård som tok imot Tenner i 
Fokus. 

Bjørn innledet med å fortelle at  
han har vært i faget i 40 år.  
Han begynte i lære hos Stein Stål 
på Kongsvinger.

I 1981 startet han for seg selv. 
Også det på Kongsvinger. I dag  
har Bjørn 40 ansatte fordelt på  
laboratorier i Trondheim,  
Kongsvinger, Levanger, Stjørdal, 
Steinkjer og Kristiansund. Samlet 
har disse 6 laboratoriene en  
omsetning på 40 millioner.

 ART IN DENT

De tok en stor avgjørelse, pakket 
bort gammelt produksjonsutstyr,  
og installerte nytt. De hadde kastet 
seg inn i den digitale verden!
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Etter at Bjørn og co kom hjem fra Fin-
land var han veldig usikker på om han 
skulle klare å gjennomføre den revolu-
sjonen det ville være legge om omtrent 
all produksjon til digitalt. Ville han 
klare å få med seg alle ansatte, og ville 
alle klare å være med på den bratte læ-
ringskurven dette vil bli?

De tok en stor avgjørelse, pakket bort 
gammelt produksjonsutstyr, og instal-
lerte nytt. De hadde kastet seg inn i 
den digitale verden!

De gikk til innkjøp av fresemaskiner til 
laboratoriene på Kongsvinger og Trond-
heim. Dette var to maskiner av typen 
M5 og en av typen M1. De kjøpte også 
3 skannere til å begynne med. Disse 
maskinene går i dag omtrent døgnet 
rundt. Dette har ført til en helt ny pro-
duksjon, og nytt design. De har også 
tatt i bruk nye materialer de siste 4 årene. 

Det første arbeidet de fikk inn etter om-
leggingen var en 13-ledds bro, og den 
måtte de til overmål lage på grunnlag 
av et digitalt avtrykk.

Store, avanserte arbeider som for eksem-
pel konuskonstruksjoner, blir i dag frest.

Bjørn kan også fortelle at de har kon-
struert en protese digitalt. Det var en 
pasient som skulle få laget et implan-
tatarbeid, men han måtte ha en midler-
tidig protese. Den ble laget på grunnlag 
av et digitalt avtrykk. Pasientens davæ-
rende bro ble skannet og plassert på 
protesen digitalt. Han fikk en protese 
med nøyaktig samme utseende som 
han hadde tidligere.

Bjørn er overbevist om at om 4 år vil 
det stå mange slike skannere rundt om 
på laboratoriene. Det står en mengde 
Cerec-skannere på laboratoriene i dag. 

Disse kan bli åpnet til dette bruk.

Vi er uten tvil inne i en omstilling til 
en digital hverdag. Datakunnskap er 
nødvendig, men fagkunnskap kommer 
man ikke unna. Man må vite hvordan 
en konusbro skal konstrueres, og man 
må vite hvordan et implantatarbeid 
skal konstrueres. 

Dyktige fagfolk har vi fortsatt behov for.

Alle laboratoriene i Art in Dent sitter 
med kunnskap samt innehar software 
og skannere. Arbeidene blir frest enten i 
Trondheim eller på Kongsvinger.

Det krever mye å holde seg oppdatert i 
Zirkon Zahn-systemet, og de vil gjerne 
ha kundene ned til Italia på kurs 3 til 
4 ganger i året. På Art in Dent har de 
fått til en avtale at en representant for 
fabrikken kommer opp til dem en uke 
2 ganger i året, mot at noen nøkkelper-
soner hos dem kommer til Italia minst 
en gang pr. år.

Art in Dent har kun norskprodusert tann-
teknikk å tilby pr. dags dato. De produ-
serer stort sett kroner/broer «full size» 
og legger porselen på fasaden for et 
bedre estetisk resultat. Dette er også å 
foretrekke for å unngå porselenskrak-
king på tannerstatningen. 

De tar også imot datafiler for produk-
sjon fra kollegaer om dette skulle være 
ønskelig.

I disse dager starter Art in dent å bruke 
Facehunter og Plainfinder. Vi snakker 
her om en digital ansiktsbueregistre-
ring. Samt et digitalt system hvor pasi-
enten kan se seg selv med forskjellige 
tannformer. Det er flott at pasienten 
kan få inntrykk av den ferdige tann-
restaureringen før tannteknikeren 

starter arbeidet. Resultatet av denne 
framsyningen vil så i ettertid legges 
inn i fresen. Dette gir en god kontroll.

Tannlegen kan også få laget midlerti-
dige kroner og broer mens pasienten 
sitter i tannlegestolen. Dette krever at 
tannlegen har en oral skanner og sen-
der det digitale avtrykket til laborato-
riet via datalinjer for produksjon.

Art in Dent har også plassert ut orale 
skannere på prøve hos noen tannleger. 
Skannerne vil i disse tilfellene være 
låst opp mot laboratoriet.

De siste årene har E-MAX vært et stort 
produkt. Det produseres også digitalt 
før det støpes, med det er etter hvert 
en tung prosess. 

Den nye måten å lage tenner på stiller 
også nye krav til lokaler. Art in Dent 
er derfor snart på flyttefot inn i nye 
hensiktsmessige lokaler i Trondheim. 
I løpet av et halvt år er de inne i sine 
nye lokaler på Solsiden som er Trond-
heims svar på Aker brygge.

Art in Dent har mye pasientkontakt. I de 
fleste tilfeller har de pasienten innom 
før tannlegen påbegynner behandlin-
gen. De tar da en god del bilder, og tar 
ut farge. Vurdering av status blir også 
gjort. De har en god samtale med pasi-
enten, som så får god forståelse for hva 
som skal gjøres.

Innprøving underveis i arbeidspro-
sessen er også vanlig å få utført på 
laboratoriet. Til sist, men ikke minst, 
når arbeidet er ferdig blir pasienten 
innkalt til en siste innprøving og even-
tuelt korrigering. Alle parter vet så at 
arbeidet passer og det er godkjent av 
pasienten. Nå kan pasienten gå tilbake 
til tannlegen for sementering.

Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no
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Denne prosessen bruker Art in Dent 
også når det skal produseres en pro-
tese. Pasienten blir innkalt når prote-
sen skal stilles opp, og de har dialog 
med pasienten under hele prosessen.

Som vi forstår arbeider de mye direkte 
med pasienten hos Art in Dent, og som 
Bjørn sier: - Vi har mye igjen for dette. 
Arbeidene blir bedre, tannteknikeren 
blir dyktigere, pasienten får maksimal 
oppfølging, og en fornøyd tannlege 
slipper å innkalle pasienten mer enn 
nødvendig.

-  Vi hadde en modellfri 8-leddsbro i 
forrige uke, sier Bjørn. - Da vi fikk den 
filen opp på en stor dataskjerm, og 
skanningen er riktig og tydelig, da blir 
alt 100 %. 

Det å ta et digitalt avtrykk er ikke en-
klere enn å ta et avtrykk på konven-
sjonell basis. Man må tørrlegge og 
blottlegge også her, men når man får 
til et digitalt avtrykk kan man forvente 
et bra resultat tilbake. Bittet blir også 
100 % etter denne metoden i og med at 
indexet blir tatt før man starter prepa-
reringen.

Et slikt arbeid kan produseres uten mo-
dell. Det eneste man trenger modell til 
er ved porselensopplegging.

Hos Art in Dent lager de alt bortsett fra 
ortopedisk apparatur. Det hender også 
at de støper Co/Cr-proteser.

Skinner er også et stort produkt hos 
Bjørn. De tar ikke lett på denne pro-
duksjonen heller, og har innsett at det 
å lage en skinne krever kunnskap og 
erfaring. 

Hos Art in Dent er de glad for at de er 
en stor gruppe i disse dager. De mener 
at det må være vanskelig å være liten 
og stå alene uten samarbeidspartnere 
når de nå skal møte den digitale fram-
tiden.

De har også alltid vært åpne når det 
gjelder å spre kunnskap. Dersom en 
kollega ringer og spør om noe, eller 
han/hun har et faglig problem hjelper 
de gjerne til. – Dersom man ikke tør å 
blottlegge seg og sin kunnskap vil man 
tape, mener Bjørn. – Åpenhet er viktig.

Bjørn er med i en gruppe meget enga-
sjerte tannteknikere som kaller seg Da-
maged Goods. Dette er en organisasjon 
av tannteknikere som profilerer seg, 
og tør å stå fram med bilder av egne 
arbeider. Gruppa er todelt. Man har 
en undergruppe som heter Dameged 
Goods Affility som nærmest er en re-
krutteringsinstans, og hovedgruppen 
som heter Dameged Goods. I hoved-
gruppen er det i dag 2 norske medlem-
mer. Det er Bjørn og Patrik Anderson 
fra Kongsvinger. Det er mange som vil 
være med i denne gruppa, så det lig-
ger stor prestisje i å komme gjennom 
nåløyet. Gruppa har jevnlig interne 
kurs/foredrag. Neste kurs er i august i 

Utah, USA. Så lenge jeg er med i denne 
gruppa trenger jeg ikke så mye annen 
support, sier Bjørn.

Gruppa har et noe iøynefallende em-
blem med et «dødningehode» sentralt 
plassert. Bjørn erkjenner at dette er litt 
spesielt, og at de like gjerne kunne satt 
inn en tann i senter på emblemet. Men 
som han sier;  -  Det har jo alle.

Bjørn etterlyser fagarbeidere. Hvor blir 
det av alle studentene som blir uteksa-
minert fra Høgskolen i Oslo og Akers-
hus? Før hadde han ikke problemer 
med å få tak i arbeidskraft. Han kunne 
ansette folk fra lokalmiljøet og lære 
dem opp selv. – Jeg har hatt ca 27 lær-
linger opp gjennom årene. Ungdommer 
som har blitt dyktige tannteknikere. I 
dag er det umulig å få tannteknikere til 
Trondheim. Hvor blir de av? spør Bjørn.

Dagens utdanning gagner ikke labora-
toriene utenfor Oslo. Hos Art in Dent 
vet de at det har vært elever utplassert i 
praksis i studietiden, men dem bekjent 
er ingen kommet tilbake til Trondheim 
etter endt utdanning. Situasjonen er 
prekær. – Vi er prisgitt utenlandsk ar-
beidskraft, sier Bjørn.

Mange av de lærlingene som har fått 
utdanning hos Art in Dent er i dag 
medeiere i egen bedrift i gruppen, men 
etter at lærlingeordningen opphørte i 
vårt fag har de ikke etablert nye fili-
aler. 
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Tannhelsebehandling 
og refusjoner

Refusjonstakster på protetikk 2016
Pasienter som har tilstand eller syk-
dom etter vilkårene i folketrygdloven 
og forskriftens § 1 gis stønad til tann-
behandling etter følgende takster i 2016:

Den enkelte takst omfatter forbere-
delse, behandling og journalføring.

Honorartakst: Utgangspunktet for stø-
naden som ytes etter folketrygdlovens 
bestemmelser. I de tilfeller pasienten 
er fritatt fra å betale godkjent egen-
andel, vil stønaden tilsvare honorar-
taksten.

Refusjonstakst: Det beløp som refunde-
res etter folketrygdlovens bestemmel-
ser, i de tilfeller pasienten må betale 
egenandel.

Egenandel: Godkjent egenandel utgjør 
differansen mellom honorartakst og 
refusjonstakst.

Mellomlegg: Det ytes ikke refusjon utover 
honorartakst fastsatt av departemen-
tet. Unntak er tanntekniske utgifter i 
særlige tilfeller og utgifter til vevsrege-
nerasjon og til bentransplantasjon. 

Som følge av fri prissetting av tann-
helsetjenester kan tannleges eller 
tannpleiers pris være høyere enn 
honorartakst. I slike tilfeller vil pasi-
enten oppleve å måtte betale et beløp 
utover de fastsatte takster. Dette mel-
lomlegget tilsvarer prisforskjellen 
mellom tannlegens/tannpleierens pris 
og fastsatt honorartakst for det utførte 
arbeidet.

Protetisk behandling
Takstene for fast protetikk omfatter 
all behandling i forbindelse med frem-
stilling og fastsetting av krone- og 
broarbeider, inkludert forbehandling 
og etterkontroll. Takstene omfatter 
også suprakonstruksjoner for orale 
implantater, teleskoperende broer og 
andre krone- og broarbeider. Bruk av 
takstene 301-313 forutsetter at behand-
lingen omfatter tannteknisk arbeid, og 
utgifter til dette arbeidet er inkludert 
i takstene. Dersom tannteknisk arbeid 
ikke inngår i behandlingen, er arbeidet 
å betrakte som konserverende behand-
ling, og takstene 201-207 benyttes.

Takst Tekst Honorar Refusjon Egenandel

301 Gull-/porselensinnlegg, 1 flate 2 355,- 1 655,- -

302 Gull-/porselensinnlegg, 2 flater 3 900,- 2 750,- -

303 Gull-/porselensinnlegg, 3 flater eller skallfasetter 4 435,- 3 120,- -

304 Helkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater og mer 4 980,- 2 745 -

305 Resinsementert bro 3 415,- 2 400,- -

306 Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for  
implantat dekkprotese

2 335,- 1 635,- -

307 Mellom- og ekstrensjonsledd ved broarbeid 2 535,- 1 785,- -

308 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse 9 500,- 6 680,- -

309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid 3 170,- 2 230,- -

310 Hel over- eller underkjeveprotese 9 970,- 7 070,- -

311 Helsett 16 450,- 12 265,- -

312 Partiell protese med støpt metallskjellett 10 000,- 7 245,- -

313 Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser 2 380,- 1 775,- -

314 Dekkprotese 15 430,- 11 130,- -

315 Stent ved behandling med tannimplantat 940,- 750,- -

316 Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller Dekkes etter faktura - -

320 Dekkprotese på 2 implantater ved tannløs underkjeve 22 550,- - -

321 Hel overkjeveprotese 9 970,- - -
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• inLab 15.0 SW med tre valgfrie moduler
• Tilpasset det tanntekniske laboratoriet
• Mulighet for STL-integrasjon
• Mottak av intraorale avtrykk
• Ingen påkrevde oppgraderinger, månedlige lisenskostnader eller gebyrer per produserte enhet
• Forbedret og brukervennlig designplattform for optimal arbeidsflyt

MODUL 1
Avtakbar protetikk

MODUL 2 
Implantat

MODUL 3
Filkonvertering

ÅPEN STL

NYHET!  inLab 15.0 SW 

For mer informasjon kontakt Ine-Kristin Elvevoll  på tlf 22 79 20 88
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Takstene omfatter alle kliniske prose-
dyrer knyttet direkte til den aktuelle 
behandlingsmetoden, inkludert anes-
tesi, røntgenundersøkelse og tanntek-
niske arbeider mv.

For takst 509-511 må det anføres i jour-
nalen hva som er hensikten med prote-
sen, hvorvidt den er midlertidig eller 
permanent. Dersom det blir gitt stønad 
til en midlertidig protese etter takst 
509, og denne ikke siden skiftes til  
permanent protese, utløser ikke dette 
ny refusjon etter takst 510 eller 511.
(kilde Helsedirektoratet – Gule heftet)

Utgifter til trygderefusjoner ved 
tannbehandling
I 2014 ble det totalt utbetalt rundt 2,2 
milliarder kroner i trygderefusjoner 
til tannbehadnling. Fra 2008 til 2014 
har utgiftene til trygderefusjoner for 
tannbehandling økt fra ca 1,2 til ca 2,2 
milliarder kroner. Det er en økning på 
rundt 83 %. (kilde SSB)

Hvem mottar tannhelserefusjoner?
Den voksne befolkningen – over 21 
år – skal i utgangspunktet betale for 
behandling hos tannlege og tannpleier 
selv. Folketrygden gir likevel hell eller 
delvis økonomisk søtte til personer 
med særlige tannbehandlingsbehov, jf 

Lov om folketrygd § 5-6. I 2014 var det 
15 ulike lidelser og sykdomstilstander, 
såkalte innslagspunkt, som ga rett til 
refusjon fra folketrygden for undersø-
kelser og behandling. Tannhelserefu-
sjonene skal ideelt sett fordeles etter 
behovet til pasienten. Det betyr at tann-
helserefusjonene skal fordeles uavhen-
gig av regionale og sosioøkonomiske 
faktorer. Disse faktorene kan likevel 
tenkes å påvirke hvordan refusjonene 
blir fordelt i den voksne befolkningen.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) laget i 2015  
en rapport som hadde som formål å gi en  
sosioøkonomisk omtale og analyse av 
personer som har mottatt trygderefu-
sjoner for tannbehandling i 2014 i alt og  
etter de ulike innslagspunktene. Rap-
porten viser hvordan refusjoner fordeler  
seg etter alder og kjønn, og langs ulike 
sosioøkonomiske og regionale kjennetegn. 

Rapporten viser at alder er den sterkeste  
forklaringsfaktoren i forhold til sann-
synlighet for at pasienter får refusjon til  
tannhelsebehandling. Sannsynligheten 
for å motta refusjoner øker med alder 
frem til de eldste aldersgruppene, 
der den faller igjen. Dette ser først 
og fremst ut til å skyldes endringer 
i behandlingsbehov. Undersøkelsen 
viser også at det er flere som mottar 

tannhelserefusjoner blant stønads-
mottakere og blant personer med  
lav utdanning sammenlignet med resten  
av befolkningen. Samtidig viser tallene 
at andelen som mottar tannhelserefu-
sjoner blant personer med lav inntekt er  
lavere enn blant personer som ikke har 
lav inntekt. Når det gjelder regionale  
forskjeller, viser resultatene at andelen  
i befolkningen som mottar refusjoner  
er høyere i sentrale kommuner sam-
menlignet med mindre sentrale kom-
muner. Høy tetthet av private tannleger 
ser ut til å spille en rolle for om pasien-
tene får tannhelserefusjoner.

Er du interessert i mer? 
Les hele rapporten på 
https://goo.gl/MfhPx8

Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt
(Utdrag fra tabell)

Takst Tekst Honorar Refusjon Egenandel

509 Immediat protese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese - 1 675,- -

510 Partiell protese - 6 860,- -

511 Helprotese - 6 685,- -

512 Dekkprotese - 10 540,- -

513 Fast protetikk – per tann som er tapt/trukket - 6 455,- -

514 Kirurgisk innsetting av implantat – per implantat - 4 660,- -

516 Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk - 720,- -

517 Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt - 5 455,- -

DET SKJER I 2016
MARS
Tor. 3. Møte i arrangementskomiteen
Man. 7. Styremøte
Tir. 8. Møte for lokalforeningsledere

APRIL
Fre. 8–lør. 9. Tandteknikerdagarna i Stockholm
Fre. 15–lør. 16. HiOA Fagdag og etterutdaningsdag Oslo
Fre. 22. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

MAI
Fre. 8–lør. 9. Styremøte

SEPTEMBER
Tor. 22.  Styremøte 
Fre. 23.  Årsmøte NTTF
Fre. 23.–lør. 24. Fagsamling Gardermoen

NOVEMBER
Tor. 3.–lør. 5. NTFs landsmøte og Nordental i  

Stavanger

Rapporter
Reports
2015/40 •

Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad og Inger TexmonUtgifter til behandling hos tannlegeEin sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar
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ZIRKONZAHN Worldwide  –  Syd-Tirol  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

MULTISTRATUM® FLEXIBLE
Fleksibel høytytende harpiks med femlags fargenyansering

 - Femlagsnyansering fra dentin til emalje for unik estetikk 

 - Høyfl eksibel med minimal bruddrisiko

 - Høy holdbarhet

 - Gunstige bearbedingsegenskaper

 - Utviklet for helanatomisk restaurering

 - Svært biokompatibelt, ingen restmonomerer

 - Ideell til prototyper og provisoriske langtidsløsninger
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Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no

For å forstå hva dette dreier seg om må 
vi ha veletablerte ideer om de tre beteg-
nelsene vitenskap, kunst og estetikk. 
Vitenskap er systematisert kunnskap, 
derfor er den den angjeldende teori. 
Kunst er en mangefarget betegnelse. I 
utgangspunktet betyr ordet å gjøre noe 
på en dyktig måte. Som sådan brukes 
det for å uttrykke perfeksjon i ethvert 
ofte gjentatt mekanisk arbeide, slik 
som i det manuelle arbeid innenfor en 
mengde yrker, kunst og håndverk og i 
omformingen av vakre tanker og ideer 
til virkelige vakre og fine former.

Siden estetikk uttrykker den sist 
nevnte ide, så innlemmer vi de to be-
tegnelsene, kunst og estetikk i vår 
definisjon. Kunst, for å uttrykke den 
dyktige utførelsen av mekanisk ar-
beid, og estetikk for å uttrykke at vårt 
arbeid er skapt i harmoni med sine om-
givelser, eller sagt på en annen måte: 
kunsten å skjule kunsten. Derfor, når 
vi mener den dyktige fremstillingen av 
mekaniske innretninger, så bruker vi 
ordene kunst, kunstnerisk og kunstne-
ren; men når vi mener det som er mer 
enn mekanisk kunst: idealet og det 
vakre og det harmoniske, da snakker 
vi om estetikk, estetisk og estetikeren.

Er protetisk tannpleie kun en meka-
nisk jobb eller er det en oppgave der vi 
også utøver våre kunstneriske evner? 
Det er helt avhengig av hvordan vi gri-
per det an. Den vitenskap som er invol-
vert er ikke en faktor som avgjør om 
protetikk blir praktisert i industriell 
sammenheng eller utgjør en profesjon, 
for både det nyttige og det kunstneriske 
kan være ganske så vitenskapelig ba-
sert. Dersom protetikk blir praktisert 
for kun å tjene et praktisk formål, så 
er det kun et håndverksprodukt, men 

i det øyeblikk den rent praktiske nytte-
verdien overskygges av estetikken, da 
og bare da kan vi kalle vår kunst for en 
profesjon.

«The Standard Dictionary» definerer 
en profesjon som: «Et yrke som fullt og 
helt omfatter en liberal utdanning eller 
tilsvarende, og mentalt arbeid i større 
grad enn manuelt arbeid.» Hunter’s 
«Encyclopedic Dictionary» definerer 
en profesjon slik: « Et yrke som man 
forstår og praktiserer for sitt nødven-
dige livsopphold, et slags kall, syssel-
setting eller levevei som er overordnet 
handel og håndverk.» Da er det altså 
ikke slik at tanntekniske laboratorier 
bare produserer tanntekniske meka-
niske innretninger med kun funksjon 
som hovedmål.

For å kunne lage proteser (prosthesis: 
Gresk, pros=til; tithenci=plass, dvs. å 
plassere eller å restaurere) så er det 
absolutt nødvendig at pasienten blir 
sett og inspisert av den personen som 
skal lage tannerstatningen slik at han 
kan gjenskape konturer og tilpasse 
produktet i harmoni med omgivelsene. 
For dersom man skal praktisere prote-
tikk som en profesjon så må man være 
mer enn en håndverker, man må være 
kunstner og estetiker!

Det er vanlig å si at kunstner er noe 
man blir født som, ikke opplært til. 
Dette er bare delvis sant. Imidlertid 
så kan vi si at det er i alle fall to veier 
som leder til det å bli kunstner, det ene 
er å bli født kunstner, det andre er å 
utdanne seg til kunstner gjennom sko-
lering.

Tanken om at man kan utdannes til 
kunstner er i tråd med definisjonen av 

profesjon i «Standard Dictionary», der 
står det: «En liberal utdannelse eller 
tilsvarende hvor det utøves mentalt ar-
beid fremfor manuelt arbeid.» 

Kunstneren må i tillegg til manuell fin-
gerferdighet ha den utviklete mentali-
teten og fantasien som kan skape ideer 
og idealer og dermed vil han kunne gi 
ideen den ferdige form med sin kunst-
neriske fingerferdighet. Slik hever han 
sine praktiske kunster opp til et høy-
ere nivå og blir en estetiker, en virkelig 
kunstner, og profesjonen blir hans kall. 

Så, hvis man ønsker å bli en estetisk 
protetiker må man videreutvikle seg og 
gi kunsten et bredere perspektiv.

Den gjenværende kilde hvorfra kunst-
nere kommer, er de som blir født med 
intuisjon og talent. Disse utgjør et 
ukjent antall av varierende kvalitet. 
For en i vår profesjon å basere seg 
på kun intuisjon for å kunne skape 
et estetisk arbeide ville være som om 
en prest skulle være helt avhengig av 
inspirasjon for å kunne holde en guds-
tjeneste. Alt for ofte ville da sluttpro-
duktet ende som svette. Det er sant at 
noen mennesker ser ut til å ha mer 
naturlige egenskaper enn andre; men 
det er svært sannsynlig at mye av den 
tilsynelatende arvede eller intuitive 
egenskapen er resultatet av tidlige 
aktiviteter som har bidratt til sluttpro-
duktet.

Det er to menneskelige egenskaper 
som er nødvendige for suksess, nem-
lig ønske og energi. Ønske og energi 
er den guddommelige ild som, når den 
blir sterk nok, gjør det mulig å gjen-
nomføre alt. Henry W. Longfellow har 
uttrykt denne tanken i dette diktet:

ANNO 1911
Dette innlegget er hentet fra kapittel XVI i boka «A Manual of Dental Prosthetics» av den amerikanske tannlege 

og professor George Henry Wilson (1855-1922) U.S.A. som fikk den boka utgitt for over 100 år siden, i 1911. 

Oversatt av Ttm. Stein Staal.

Estetisk protetikk
For å få en klar ide om hva vi mener med «estetisk protetikk» så definerer vi protetikk som  
vitenskapen, kunsten og estetikken som ligger i det å gjenskape tapte dentale organer og  
restaurere dentale partier med kunstige erstatninger.
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 «Alle handlingenes verktøy-
De formløse masser og materialer-

Ligger overalt rundt oss. Det vi  
trenger er den guddommelige ild for  

å forandre flint til transparente  
krystaller. Lyse og gjennomsiktige.  

Den ilden er ånd.»

Noen har sagt at: «Ånd er uendelig ka-
pasitet til å gjennomgå smerte». Derfor 
må vi konkludere med at dersom en 
tannlege/tanntekniker ikke oppnår 
å prestere på høyeste plan så er det 
fordi at den guddommelige ild inni 
ham ikke er aktiv, men passiv, eller at 
hans energi ikke er konsentrert riktig. 
Så langt har vi bestrebet oss på å finne 
fram til hva protetisk estetikk er og 
presenterer som konklusjon at det er 
anvendte, forbedrete protetiske idealer 
utviklet gjennom ærlig ønsker og kon-
sentrert energi.

Dr. Charles Channing Allen har velfor-
mulert uttrykt relasjonen mellom este-
tikk og tannlegekunst i en tale i mai 1908: 
«Når et arbeidsstykke er utført med 
begrepene skjønnhet, anvendelighet 
og økonomi i sine riktige proporsjoner, 
så har det arbeidsstykket sin egen in-
dividuelle karakter, bevis på design! 
Dette er arbeidsstykkets varemerke, 
attest eller dets sannhetsbevis. Med 
en slik karakter så viser det om det 
er et legitimt barn av en velordnet in-
telligens eller en bastard av klønet in-
kompetanse. Hvis det ble skapt av en 
forståelse for grunnlaget og vilkårene 
samt med dyktighet god nok for gjen-
nomføringen, så må skjønnhet i alles 

oppfatning fremstå som svaret på be-
hovet for estetikk.

Skjønnhet bærer med seg mer bevis på  
design enn på bruksvennlighet, for det 
estetiske eller skjønne appellerer umiddel- 
bart til oss og trenger ikke et systematisk 
bevis hentet fra en lang logisk tankelinje, 
men etablerer seg straks selv i hodet 
til betrakteren uten større motstand. 
Bruksvennlighet alene som det ende-
lige mål utført uten forskjønnelse, kan 
være og er vanligvis vagt når det skal 
uttrykke sin grunn for eksistens og blir 
undersøkt. Analysen av hensikten er 
ofte arbeidskrevende og langtekkelig. 

Ingen profesjon har mer nytte av det 
estetiske og skjønne enn tannlege-
kunsten, for et estetisk restaurerings-
arbeid er en veldig viktig del av vår 
forpliktelse overfor pasienten.» 

Vi anser at hver sjel skal ha bolig i en 
perfekt kropp. Denne kroppen burde 
likne den greske skapningen Apollo 
nøyaktig i hver linje og hver centimeter 
skapt med guddommelig perfeksjon, 
men dersom den originale designen 
fremdeles hadde vært rådende så ville 
vi ikke ha assosiert skjønnhet med 
menneskelig fasong fordi det bare ville 
ha vært én type og hvert individ ville 
derfor ha vært lik alle andre. Skjønn-
het fremheves kun av kontrastene!  
Skaperen ga også betingelser for omgi-
velsene, derfor er det ikke to mennes-
ker som er helt like. Ettersom kroppen 
formes av utenforstående psykiske og 
fysiske påvirkninger i tiden fra unn-

fangelsen til fødselen og andre påvirk-
ninger under oppveksten til langt inn i 
senil alder, så det kan ikke forekomme 
et perfekt duplikat eller en standard 
for alle. Likevel, hvor fantastisk like er 
ikke alle mennesker!

Etnologer, fysiognomer og andre viten-
skapsmenn har inndelt og gruppert 
den menneskelige familie i mange 
klasser for bedre å kunne studere 
mennesket. Hva protetikere angår så 
har våre studier nesten helt og holdent 
dreid seg om mennesker av den kau-
kasiske rase og vi betrakter bare slik 
klassifikasjon som kan hjelpe oss til å 
forstå hva profesjonen trenger. Vi delte 
først rasen inn i klasser: lyse (blond) 
og mørke (brunett). En enkel klassifise-
ring som var lett å forstå og som pekte 
ut spesielle fakta.

Den neste klassifiseringen deler rasen 
inn i «menneskelige karaktertrekk» i 
tre, fire eller fem klasser i henhold til 
den valgte inndeling. Disse inndelin-
gene med sine mange kombinasjoner 
vil lede oss mye lenger inn i de fysiog-
nomiske studier av våre pasienter; de 
vil etablere typer og lære oss å notere 
oss variasjonene innenfor typene. En 
annen klassifisering kan vi kalle «Den 
dentale profil». Vitenskapsmenn be-
trakter dette området som et studium 
av ansiktsvinkelen og gjør her to gene-
relle inndelinger: orthognatisk og prog-
natisk. Denne inndelingen har liten 
verdi for tannlegene, skjønt for proteti-
keren er studiet av profilen kanskje det 
viktigste av alle klassifiseringer. 

Bursdager
NTTF Gratulerer

75 år
Jan Edv. Berg 27. februar
Bror Rolf Mortensen 8. mars
Trygve Olav Jensen 23. mars

70 år
Erik Gosby 17. mars
Stein Brath 3. april

60 år
Jan-Einar Olsen 27. februar
Jan-Vidar Godaker 12. mars

50 år
Torill Finkirken 12. februar
Ann-mari Røsseland 11. mars

40 år
Irene Haukeland 23. februar

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i vår spalte, gir skriftlig melding om dette til  
nttf@tannteknikerforbundet.no.

Sekretariatet får ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTTF  
beskjed når en kollega har gått bort.  

Vennligst kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller nttf@tannteknikerforbundet.no
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Det var to banebrytende svenske inn-
ovatører som skapte det Nobel Biocare 
vi kjenner i dag. Professor Per-Ivar Brå-
nemark oppdaget «osseointegrasjonen» 
-  at titan kan vokse sammen med ben.

Dette banet vegen for tannimplantet av 
titan som nå har blitt den ultimate be-
handling ved tannløshet. Sammen med 
Matts Anderssons Procerasystem, for 
industriell produksjon av individuell 
protetikk med CAD/CAM, startet dette 
den digitale revolusjon i tanntekniker-
bransjen.

Som pionerer i industrien og gjennom 
å kombinere disse to innovasjoner har 
Nobel Biocare levert at stort antall pro-
dukter og løsninger.

Firmaet ble grunnlagt i 1981 under 
navnet Nobelpharma, men skiftet se-
nere navn til Nobel Biocare. 1998 kjøpte 
Nobel Biocare det amerikanske firmaet 
Steri-Oss. Nobel Biocare ble nå verdens-
ledende på rekonstruktiv tannbehand-
ling. 

Hovedkontoret lå lenge i Gøteborg, men 
da det meste av den globale funksjonen 
i firmaet flyttet til Zurich i tiden 2007 – 
2011, ble også Gøteborg-kontoret flyttet 
dit.

Det er pr i dag produksjonsanlegg i 
Sverige, USA, Japan og Israel. Produk-
tene er tilgjengelig gjennom datterfir-
maer, og distribueres til mer enn 80 
land. Siden 2014 eies Nobel Biocare av 

det amerikanske firmaet Danaher Cor-
poration, som er eier av et stort antall 
firmaer og varemerker innen helse, 
medisin, miljø og industri. Firmaet har 
hovedkvarter i Washington D. C. og har 
71 000 ansatte globalt.

Det nordiske hovedkontoret ligger i Gøte-
borg, og i Norge har Nobel Biocare syv 
medarbeidere, av dem er to tanntek-
nikere. De arbeider alle  med salg og 
support direkte mot kundene gjennom 
besøk og kursaktiviteter.

Det er Elisabeth Küchler som har ansva-
ret for markedet i Norge. Hun har vært 
ansatt i Nobel Biocare i 26 år, og har i 
denne perioden innehatt flere posisjo-
ner i firmaet. Hennes daglige virke er 

Litt 
Nobel Biocare 
historie 
Stein Brath  |  st-brath@online.no
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først og fremst å ha fokus på å hjelpe 
kundene til å utvikle sitt firma sammen 
med Nobel Biocare. Som tanntekniker 
ser hun mer enn noen annen verdien av 
et godt samarbeid mellom alle i tannhel-
seteamet for å få optimale resultater.

– Dette gjør behandlingsplanlegging 
meget viktig. – Nobel Biocare var først 
ute med digital behandlingsplanering 
som involverer hele tannhelseteamet, 
forteller Elisabeth. – Et godt samarbeid 
mellom tannlege og tanntekniker gir et 
bedre sluttresultat og gjør det enklere å 
kommunisere gjennom planeringspro-
grammet NobelClinician. 

Alle nye innovasjoner som utvikles hos 
Nobel Biocare skal hjelpe tannteknikere 
og tannleger til en bedre pasientbehand-
ling. 

På Nobel Biocare har kursing av hele 
tannhelseteamet alltid vært et viktig. 
Dette er en arv tilbake til professor Brå-
nemark. Han poengterte alltid hvor vik-
tig utdanning og erfaring er.

I Norge tilbys både startkurs i implan-
tatprotetikk og kirurgi, men også avan-
sert kursing av mer erfarne brukere. 
Nobel Biocare har også tradisjon med 
faste kursdager. Da samles hele teamet 
for heldagskurs.  

Hvert tredje år inviterer de til Global 
Symposium. De seneste årene har dette 
funnet sted på Waldorf Astoria i New 
York. Her samles over 2000 tannleger 
og tannteknikere til et fire dagers ut-
danningsprogram. Neste samling blir i 
slutten av juni i år. Også denne samlin-
gen vil bli i New York.

- Nobel Biocare har erfart at det er en 
stor avgang av fagpersonell i disse 
dager. Det er derfor viktig å overføre 
kunnskap til yngre tannleger og tann-
teknikere. I nordisk sammenheng har 
vi gjennomført to Next Gen symposium 
med god deltakelse, og vi planlegger 
flere, sier Elisabeth.

I januar i år fikk Nobel Biocare ny konsern-
sjef. Den nye konsernsjefen er tanntek-
niker og heter Hans Geiselhöringer. Han 
har en meget grundig tannteknisk utdan-
ning, og startet en tannteknisk laborato-
riekjede ved navn DentalX i 1998. Han 
var tidligere Nobel Biocare sin største  
kunde, og har nå blitt firmaets øverste sjef.

Med en tanntekniker i ledelsen komme 
Nobel Biocare til å intensivere på pasien-
tenes behov ved å videreutvikle digitale 
løsninger sammen med samarbeidspart-
ner KavoKerr Group. De vil på denne  
måten styrke seg ytterligere i markedet.   

Milepeler i firmaet
1952: Professor Per-Ingvar Brånemark 
oppdager osseointegrasjonen. At titan 
kan vokse sammen med ben.

1965: Etter mange års forskning og  
klinisk prøving kan professor  
Brånemark setter inn verdens første 
titanimplantat på en pasient. 

1983: Da utviklet tannlege Matts  
Andersson Procera-systemet for  
industriell presisjonsproduksjon av 
tannkroner.

1989: Nå ble den første keramiske 
CAD/CAM-hetten utviklet.

1997: Lanseres det første koniske im-
plantat på markedet. Replace Select og 
NobelReplace Tapered ble etter hvert 
verdens mest brukte implantatsystem.

1998: Behandlingskonseptet All-on-4 
introduseres. Lenge var kostnadene på 
behandling med implantater alt for høy 
for mange tannløse pasienter. Dette er 
også en utfordring for tannlegen. En 
stor del av disse pasientene har kraftig 
benresorption og å finne tilstrekkelig 
med ben for å plassere et implantat 
kan være vanskelig. Med vinklede 
implantater, Multi-Unit abutment og 
direktebelastning, minsker All-on-4 
konseptet behov for kompliserte ben-
transplantasjoner og forbedrer funk-
sjon og estetik for pasienten.

2000: TiUnite-overflaten forbedrer 
behandlingsresultatet. TiUnite er en 
moderne biologisk overflate der det na-
turlige titanoxidsjiktet  på implantatet 
brukes for å stimulere og optimalisere 
benresponsen, som igjen resulterer i 
en høy benimplantatkontakt samt en 
rask osseointegrasjon. 

2005: I dette året får FDA-godkjent Im-
mediat Funksjon takket være TiUnite. 
Nå kan direktebelastning være et for-
utsigbart behandlingsalternativ. For 
pasient og tannlege betyr dette raskere 
behandling, færre besøk, gode resulta-
ter og mange fornøyde pasienter.

2005:  NobelGuide presenterer digita-
lisert implantologi gjennom det første 
3D-konseptet for behandlingsbasert 
og guidet kirurgi. For første gang kan 
tannlegen bestille «skreddersydde» ki-
rurgiske guider. I dag hjelper planleg-
gingssoftwaren NobelClinician og det 
guidede kirurgkonseptet NobelGuide 
ikke bare tannlegen til en forutsigbar 
plassering av implantatene, også også 
kommunikasjon med tanntekniker og 
pasient blir bedre.

2008:  Nå  introduseres NobelActive, 
et helt nytt implantat. Implantatet er 
designet for høy stabilitet og for å be-
vare både mykvevet og benet. Man har 
nå utviklet et implantat som har unike 
kliniske fordeler i mykt ben, estetiske 
områder og ekstensjonsalveoler. 

2015: Til tross for at det er en vanlig 
indikasjon, kan det være vanskelig 
å plassere single implantater i molar-
området. Vi kan nevne store ekstra-
sjonsalveoler, vanskelig med plass til 
instrumenter, biologisk risiko med 
overskuddssement og sterke okklusale 
krefter. Derfor utviklet man en løsning 
som tok hensyn til disse utfordringene, 
samtidig som man minsket kompleksi-
teten og behandlingstiden.   

I 2016 har man fokus på nye protetiske 
løsninger med nye spennende produkter.

Sven Stien, distriktsansvarig i Vest, Eva Moldjord, Distriktsansvarig  
i Midt-Norge, Laila Fjeltved, kundtjänstansvarig, Camilla Johnson,  
försäljningschef för Norge, Danmark, Finland & Island och Tom Wirén, 
NobelProcera Specialist i Norge.

Elisabeth Küchler er utdannet tanntekniker 
og har ansvaret for markedet i Norge
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Alle pasientskader som har skjedd etter 1.1.2009 behandles 
med bakgrunn i reglene i Pasientskadeloven. Loven gjelder 
skader som har oppstått under bl.a. veiledning, undersøkelse 
(herunder fargeuttak for tannteknikk), behandling og pleie. 
I tillegg til at det kan oppstå ting når pasienter besøker våre 
laboratorier, regnes tannteknikerens produkter som medi-
sinsk behandling i hele perioden de er i bruk av pasienten, 
og går således inn under Pasientskadeloven.

Dersom det oppstår en feil eller skade, kan pasienten ha krav 
på erstatning uavhengig av om noen kan lastes for at skaden 
har oppstått.

Lovpålagt å betale tilskudd til NPE
Forskrift FOR 2008-10-31 nr 1166 pålegger eiere og ansvar-

lige for alle virksomheter som sysselsetter autorisert helse-
personell utenfor offentlig helsetjeneste å betale tilskudd til 
NPE. 

Tilskuddsstørrelsen settes ut fra antatt skaderisiko for type 
helsepersonell. Tannteknikere regnes for å utgjøre lav risiko 
for skade på pasient, og er plassert i laveste risikosone, med 
laveste tilskuddssats. I denne sonen finner vi også tannplei-
ere og tannhelsesekretærer. Tannlegene derimot ligger i 
sone 5 og 6 av totalt 9, og betaler med dette et tilskudd som 
er mer enn ti ganger så høyt som tannteknikerne gjør.

Tilskuddssatsen er satt i forskrift, og justeres jevnlig. Det er 
nå i gang en opptrapping av satsen over 3 år, og satsene for 
vår tannhelsesektoren er som følger:

En form for pålagt pasientansvarsforsikring, men gjelder 
bare for skader oppstått pga helsehjelpen
Tilskuddet vi betaler til NPE skal bidra til å dekke erstat-
ningsutbetalinger, herunder utgifter til advokathjelp. Da NPE 
er et statlig organ og tilskuddet er pliktig, kalles det ikke en 
forsikring, men det fungerer som en. Den tidligere plikten til 
å tegne ansvarsforsikring er erstattet med en plikt til å betale 
tilskudd til NPE.
Når det er sagt, kan en virksomhet også komme i ansvar 
utenfor selve behandler/pasient-situasjonen. Virksomheten 
kan derfor også trenge en mer generell ansvarsforsikring. 
Kombinerte forsikringsprodukter for mindre bedrifter inne-
holder ofte også et ansvarselement – der pasientskader vil 
være unntatt. Snakk med vår samarbeidspartner Connector 
Forsikring.

Konsekvensen for de som ikke melder virksomheten til NPE 
og betaler tilskudd, kan bli at NPE krever tilbakebetalt en 
eventuell utbetalt erstatning. I ytterste konsekvens kan det 
også bli aktuelt med tap av autorisasjon, bøter eller fengsel.

NTTFs medlemmer er kollektivt innmeldt i NPE når de har 
betalt fakturaen for dette
NPE kan inngå avtale med foreninger eller forbund, om at det 
skal betales samlet tilskudd for medlemmer som er syssel-
satt i tilskuddspliktig virksomhet. En slik avtale er inngått 
mellom NPE og NTTF på vegne av NTTFs bedriftsmedlem-
mer/laboratorier. Dette medfører at plikten om å betale til-
skudd direkte til NPE bortfaller, og dere betaler i stedet inn 
via fakturaen for pasientskadeerstatningen som blir sendt ut 
i februar/mars hvert år. Tilskuddssatsen er den samme uan-

Det er menneskelig å feile. Men i helsevesenet kan det få store konsekvenser de gangene det 
skjer. De gangene man ikke lykkes med optimal behandling, er det viktig at et nøytralt organ 
utreder saken. Det fører til mindre personfokusering og bidrar til et lavere konfliktnivå mellom 
pasient og behandler. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er dette nøytrale organet, en statlig 
etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de er påført skade i helsevesenet.

Norsk Pasient- 
skadeerstatning

Helsepersonellgruppe Risikogruppe Tilskudd 2016 Tilskudd 2017 Tilskudd fom 2018

Tanntekniker 1 633 712 749

Tannhelsesekretær 1 633 712 749

Tannpleier 1 633 712 749

Tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og prtetikk samt 
tannleger som driver med implantat

6a 19 731 22 205 23 345

Øvrige tannleger 5 11 169 12 569 13 214
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sett, da den er regulert i forskrift, men dere slipper den årlige 
innberetningen av årsverk mv, da NTTF gjør dette for dere.

Pasientskader oppstått for tannteknisk arbeid
Siden NPE startet opp har det vært meldt et fåtall saker i 
forhold til tannteknikere. To saker har imidlertid blitt av-
gjort, og medførte utbetalinger til pasient på mellom 10 000 
og 50 000 kroner. Bakgrunnen for saken med størst utbe-
taling var en bro der NPE kom til at selve broskjelettet var 
feil utformet. Dette medførte problemer for pasient i form 
av skader på pilartenner og kostnader til ny bro, og erstat-
ningsutbetalingen dekket kostnadene forbundet med dette. 

Når kan pasienten melde inn skade til NPE?
Skade oppstått ved helsehjelp fra tanntekniker kan meldes 
inn til NPE av pasienten eller dennes pårørende. Pasientska-
der innen vår bransje kan som eksemplene over vise være 
dersom det oppstår feil som følge av tilpasning av utstyr eller 
feil ved festeordninger. Det kan også regnes som pasient-
skade dersom selve det tanntekniske arbeidet svikter eller 
har funksjonsfeil som følge av vårt arbeid, og pasienten får 
utgifter til ny behandling eller nytt utstyr før forventet leve-
tid er utgått på arbeidet. Få saker er innmeldt og prøvet for 
vår bransje foreløpig, og det mistenkes at det er mørketall i 
statistikkene for oss som for de fleste yrkesgruppene i ord-
ningen.

Pasienter kan melde sine saker til NPE ved å fylle ut og 
sende inn et skademeldingsskjema som ligger på NPEs  
nettsider. Pasienten trenger ikke sende med journaler eller 
lignende, dette innhenter NPE ved behandling av saken. Vi 
som behandlere kan ikke melde inn saker til NPE, men om 

pasienten ønsker det kan vi bistå med utfylling av skjema. Vi 
plikter også å informere pasienter om ordningen.

Dersom du har en sak du lurer på om er aktuell for NPE, kan 
du som medlem sende den inn til NTTF på nttf@tanntekni-
kerforbundet.no for en vurdering før du gir råd til pasienten 
på hva han eller hun bør gjøre. 

Dersom det oppstår en feil 
eller skade, kan pasienten ha 
krav på erstatning uavhengig 
av om noen kan lastes for at 
skaden har oppstått.

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER

SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003

Erstatning ved legemiddelskaderERSTATNING VED LEGEMIDDELSKADER

HVORDAN SNAKKER DU MED PASIENTEN ETTER SKADE?

ERSTATNING VED PASIENTSKADER

NPEs brosjyremateriell  
kan lastes ned fra  
npe.no/no/Om-NPE/Brosjyrer

TANNLAB blir en  
del av Plandent
I februar ble det enighet om at Plandent  
kjøper både TANNLAB og TANNLAB Formidling. 
Målet er ifølge selskapene «å gjøre den  
kliniske hverdagen så profesjonell og forut- 
sigbar som mulig ved å integrere dentalt  
utstyr, forbruksvarer, programvare og ikke 
minst oral protetikk, i ett miljø.»

- Det som er interessant for oss er å benytte 
den kompetansen Tannlab og deres tann-
teknikere har, og utvikle varer og tjenester i 
samarbeid med dem, sier Ragnar Petterson, 
administrerende direktør i Plandent AS til  
Tenner i Fokus.

Plandents leveranser til tanntekniske laborato-
rier beskrives også i nyhetssaken på Plandents 
hjemmesider, og selskapet understreker at de 
har ambisjoner om å fortsette å være en  
betydelig leverandør av både tanntekniske  
forbruksvarer og CAD/CAM løsninger til  
tanntekniske laboratorier i Norge.

Plandent informerer også om at både  
TANNLAB og TANNLAB Formidling vil være 
selvstendige selskaper, men knyttet til  
Plandent som et eget forretningsområde.

Mer informasjon på Plandents hjemmesider.

Flere fylkes- 
kommuner vurderer 
vesentlig reduksjon 
i antall offentlige 
tannklinikker.
I Sogn og Fjordane er «Tannhelsetjenesta - Ein 
framtidsretta klinikk- og tenestestruktur» ute 
på høring i disse dager. Fylkene skal spare 
rundt 11 millioner kroner, bl.a. ved en endring 
av klinikkstruktur. Der det i dag er klinikker 
i alle kommuner, foreslås det i rapporten en 
reduksjon i antall klinikker fra 28 til 17 innen 
utløpet av 2017, og en ytterligere reduksjon til 
15 klinikker i 2020.

Fylkestannlegen i Hordaland mener at tallet 
på tannklinikker i fylket må ned. Forslaget er å 
legge ned 18 av de vel 50 tannklinikkene fylket 
har i dag. Til grunn for forslaget ligger både en 
faglig vurdering og hensyn til økonomi ihht. 
Fylkestannlege Arne Aasan. Planen skal be-
handles politisk i februar og mars.

I begge fylkene er det sterke reaksjoner fra 
kommuner som mister sitt tilbud.

Markeds- 
undersøkelse på  
laboratorieutstyr
I Sverige har medlemsbladet til vår søster- 
organisasjon, Tandteknikern, gjennomført  
undersøkelser og laget oversikter over  
tilgjengelige produkter innen områdene  
dentale scannere, orale scannere,  
fresemaksiner, fresesentre, sintringsovner  
og 3D-printere. 

Tenner i Fokus er i gang med å gjøre det 
samme for det norske markedet. Dersom du 
ikke har tid til å vente, og ønsker å se hva 
oversiktene i Sverige viser, ligger resultatene 
ute på www.dentallab.se.

Vi håper og tror vi har en god oversikt over  
leverandørene i det norske markedet. Vi vil  
i nærmeste fremtid sende forespørsel til alle 
våre kontakter for å få på plass en så  
komplett oversikt over mulighetene i det  
norske markedet som mulig. Vi ønsker at  
alle som er interessert i å ha med produkter  
i en våre produktoversikter melder sin  
interesse. Send en epost til cecilie@nttf.no,  
så blir dere satt i kontakt med ansvarlig  
journalist på saken.
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Nå er  
vi nye
Norges Tannteknikerforbund endret 1.1.2016 
organisasjonsmodell, slik at alle med norsk  
autorisasjon som tanntekniker kan være  
medlem på like vilkår.

NTTFs årsmøte i 2015 vedtok, med solid fler-
tall fra en stor majoritet av våre medlemmer, 
å endre organisasjonen til å bli en bransje- og 
interesseorganisasjon for alle autoriserte  
tannteknikere. Med dette er også formåls- 
paragrafen til NTTF endret. NTTF skal ivareta 
politiske, samfunnsmessige og faglige  
interesser for våre tannteknikere, samt 
fremme det kollegiale samarbeidet.

I Norge er det i dag ca 830 autoriserte tann-
teknikere. Dvs at vi er én tanntekniker pr 6 025 
innbyggere i Norge – en liten gruppe fagperso-
ner, som er viktige i å bidra til bedre tannhelse 
i befolkningen. For at NTTF, som representant 
for vår gruppe kompetansepersoner, skal ha 
påvirkning i relevante fora trenger vi høyest 
mulig tilslutning om vår organisasjon. Og for å 
heve kompetansen ytterligere i hele vår yrkes-
gruppe, trenger vi flest mulig tannteknikere 
med i vårt etterutdanningsprogram.

Vårt mål er å representere så godt som alle 
tannteknikere som arbeider og virker i  
bransjen vår. Veien dit er lang, og med denne 
endringen/åpningen av organisasjonsmodellen 
vår, har vi tatt et første skritt. Vi håper du vil 
gå sammen med oss!

Ny kontingent og serviceavgift
Norges Tannteknikerforbund endret 1.1.2016 I forbindelse med omorganiseringen, er det ny  
beregningsmodell og fakturarutine for kontingent og serviceavgift. Vi vil først beklage problemene 
som oppstod ved fakturering av serviceavgift for januar – dette ble ingen god start på året for dere!

Mange ringer inn til oss med spørsmål om faktura og kontingent. Da vi har en liten administrasjon 
i NTTF, med bare en ansatt, tillater vi oss å oppfordre de som kan om å sende oss en epost med 
deres spørsmål. Dere vil få raskere og bedre svar, samtidig som vi sikrer fremdrift på andre saker, 
ved å kunne samle spørsmål og svare på de innenfor gitte tidsrom på dagen. 

Dere må gjerne sende en henvendelse med «Jeg ønsker å bli oppringt vedr. kontingent/faktura» 
med telefonnummer. Send epost direkte til cecilie@nttf.no. Dersom dere har sendt oss epost, vil 
dere bli kontaktet så snart vi har anledning, og dere vil ikke motta eventuelle purringer på  
fakturaer dere har spørsmål om før vi har snakket sammen.

Dersom du har feil antall årsverk oppgitt på faktura for serviceavgift, er det fordi vi ikke har fått 
oppdatert medlemsopplysningsskjema fra din bedrift i 2016. Du finner skjemaet på våre medlems-
sider på www.nttf.no, eller du kan sende oss en epost og få det tilsendt.

Dersom dere kunne tenke dere å motta faktura på epost, er det fint om dere sender melding også 
om dette til cecilie@nttf.no.

De av dere som har bedt om avtalegiro vil få tilbud om dette så snart vi har fått avtalen på plass 
med vår bankforbindelse DnB. Vi antar dette vil være på plass i løpet av februar måned.

Ny generalsekretær i den norske tannlegeforening 
Morten Rolstad er ansatt som generalsekretær i NTF fra 1. januar 2016. Ifølge Tidende har Rol-
stad utdannelse som tannlege, og han vært ansatt i NTF siden 1987, og har arbeidet som både 
forhandlingskonsulent for privat sektor, fagsekretær, avdelingsleder for fagavdelingen og fagsjef. 
Siden 2003 har han vært kommunikasjonssjef i NTF.

På spørsmål om hva som er den viktigste oppgaven NTF står overfor nå, er flytting av tannhelse-
tjenesten til kommunenivå et naturlig svar. – Det er mye som skal på plass, og NTF vil gjøre sitt 
for at det som skjer blir til det beste for hele tannhelsetjenesten i Norge, sier Rolstad til Tidende. I 
tillegg trekker han frem fornyingen av NTFs vedtekter, etterutdanning og opprettelsen av en egen 
studentforening.

Kursdager i april
NTTF vil også i år holde kursdager 
sammen med tannteknikerutdanningen 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Kursdagene holdes fredag 15. og lørdag 
16. april, og alle medlemmer vil få  
tilsendt program for dagene på epost.

Dersom dere ikke har fått epost fra  
oss på en stund, har vi ikke riktig  
epostadresse til dere. Send oss en  
oppdatert epostadresse til  
cecilie@nttf.no.

Deltakelse ved arrangementet gir poeng  
i NTTFs etterutdanningsprogram.

Nye avtrykkskurs
NTTFs Utdanningskomité har lenge arbeidet med å få på plass nye avtrykkskurs. Vi har dessverre ikke klart  
å få til en avtale for 2016 med de som holdt kursene for oss forrige gang, og er derfor på jakt etter andre 
som kan holde kursene for oss. Vi ser på muligheter i både Norge, Sverige og Danmark, og vil komme  
tilbake til dere så snart vi har mer informasjon. 

Vi har allerede 8 interesserte på listen, og om du kunne tenke deg å delta på kurs i avtrykkstaking, er det 
fint om du sender oss en epost på cecilie@nttf.no. Alle som står på listen vil få fortløpende informasjon om 
fremdriften for prosjektet. Det er også viktig for oss i arbeidet med å finne kursholdere å vite hvor mange 
som er interessert, dette er et praktisk kurs med antallsbegrensning. Det kan også være aktuelt å holde  
det ulike steder geografisk, avhengig av tilgjengelige lokaler og interesserte medlemmer.

Kurset er tilgjengelig kun for NTTF-medlemmer, og er poenggivende i NTTFs etterutdanningsprogram. Man 
må ha kurs i faglig forsvarlighet for å kunne delta på avtrykkskurset.

Interessert, men ikke medlem? Send oss gjerne en epost, så holder vi deg oppdatert om status på kurset/kursene.

KURS OG ETTERUTDANNING

Sveriges Tandteknikerförbund inviterer til Tandteknikerdagarna 2016
Fredag 8. og lørdag 9. april holdes Tandteknikerdagarna i Solna/Stockholm. På programmet står «Min roliga och utmanande vardag som tandtekniker» 
med Åsa Sjöholm (tanntekniker, laboratorieeier og foreleser), Motivasjonsforedrag ved Anders Lundin (programleder og foreleser), «Optimal design för 
brokonstruktioner – är det möjligt?» ved Deyar Mahmood (doktor i tannteknikk) og «Digital tandvård» med Robert Nedelcu (tannleger, spesialist i oral 
protetik, affilierad forsker innen området digital protetikk). Les mer om foredragene på http://goo.gl/fHNwZG

Arrangementet holdes på Quality Hotel Friends i Solna. NTTF-medlemmer får medlemspris ved påmelding. Priset er SEK 3 850 inkludert forelesninger, 
konferansemat, festmiddag og underholdning. Overnatting kommer i tillegg. 

Deltakelse ved arrangementet gir 8 poeng i NTTFs etterutdanningsprogram.
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Nytt om 
advokatbistand for 
medlemmer i Norges 
Tannteknikerforbund
Norges Tannteknikerforbund har siden 2014 samarbeidet med 
advokat Aleksander Ryan i KPMG Law Advokatfirma DA om 
ytelse av juridisk bistand til medlemmene på gunstige vilkår.

Nytt fra 1. januar 2016 er:

• At medlemmer som per 1. januar 2016 har vært medlem i  
 NTTF i mer enn 3 år tilbys inntil 2 timers gratis konsultasjon 
 per sak.

• At øvrige medlemmer tilbys inntil 1 times gratis konsultasjon 
 per sak.

• At medlemstilbudet også kan benyttes av medlemmene 
 privat, samt at det inkluderer personer i medlemmets 
 nærmeste husstand.

• At medlemstilbudet kan benyttes på de øvrige tjenester  
 KPMG Law tilbyr, som for eksempel lønns- og    
 regnskapstjenester.

Har du et juridisk problem er du derfor velkommen til å ta 
uforpliktende kontakt med Aleksander og hans team, enten 
per telefon eller e-post!

KPMG Law bistår innen alle de juridiske områder som er 
aktuelle for medlemmene, blant annet arbeidsrett, kontraktsrett, 
leierett fast eiendom, selskapsrett, forsikringsrett og prosedyre, 
samt skatte- og avgiftsrett.

Din kontakt: 

Advokat Aleksander Ryan
E aleksander.ryan@kpmg.no
T 406 39 050

kpmglaw.no
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Nye regler om konkurranse- 
begrensende avtaler  
i arbeidsforhold
Jeg har hørt rykter om at det er kommet nye regler om bruk av konkurranse- 
klausuler i arbeidsavtaler. Jeg har som arbeidsgiver opp gjennom årene tatt 
inn en rekke ulike konkurranseklausuler i arbeidsavtalene som begrenser de 
ansatte til å ta jobb i konkurrerende virksomhet og til å ta med seg kolleger 
eller kunder over i annen virksomhet. Bestemmelsen jeg har brukt gjelder  
i all hovedsak for to år uten krav på lønn. Vil disse klausulene nå bli ugyldige? 
Hvordan skal jeg forholde meg til dette i fremtidige arbeidsavtaler?

      n.n 

I desember i fjor vedtok Stortinget særskilte regler om konkurransebegrensende avta-
ler i arbeidsforhold. Bestemmelsene er tatt inn i nye kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven 
av 17. juni 2005 nr. 62 (aml.), og bestemmelsene trådte i kraft fra 1. januar 2016.

De nye bestemmelsene innebærer en innstramning og klargjøring av tidligere rettstil-
stand. Bestemmelsene søker å ivareta arbeidsgivers behov for vern om virksomheten, 
den ansattes behov for å kunne ta seg annet arbeide og samfunnets behov for fleksibi-
litet og mobilitet i arbeidsmarkedet.

Nyvinninger er at arbeidsgiver må yte kompensasjon til den ansatte i den perioden 
konkurransebegrensningen varer og at arbeidsgiver må gi skriftlig redegjørelse til den 
ansatte om at den konkurransebegrensende bestemmelsen vil bli påberopt.

De nye bestemmelsene regulerer tre typer konkurransebegrensende avtaleklausuler: 
Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

Konkurranseklausuler
Med konkurranseklausul menes ”… avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som 
begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, 
drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør”. Konkurranseklau-
sulen må inngås skriftlig i arbeidsavtalen eller senere for å være gyldig, og kan ikke i 
noe tilfelle gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. 

En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å iva-
reta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Vilkåret ”særlig behov” 
legger opp til at arbeidsgiver må foreta en konkret skjønnsmessig vurdering i det 
enkelte tilfelle i forhold til den enkelte ansatte på det tidspunkt klausulen gjøres gjel-
dende. Lovforarbeidene anfører at bedriftshemmeligheter og knowhow vil kunne være 
eksempler på interesser som arbeidsgiver kan ha et beskyttelsesverdig behov for å 
verne mot konkurranse. Det avgjørende er den spesielle innsikten og kunnskapen den 
ansatte har tilegnet seg om de forholdene i virksomheten som krever beskyttelse mot 
konkurranse. Videre må virksomheten faktisk være i konkurranse med virksomheten 
den ansatte skal eller har gått over i. Det kan også bli tale om en delvis tilsidesettelse 
konkurranseklausulen, for eksempel hva gjelder avtalt lengde.

Forutsatt at de øvrige vilkår er oppfylt, kan konkurranseklausulen gjøres gjeldende når 
den ansatte selv sier opp. Dersom arbeidsgiver sier opp den ansatte, kan konkurranse- 
klausulen ikke gjøres gjeldende, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i den 
ansattes forhold. En konkurranseklausul kan derfor ikke gjøres gjeldende dersom opp-
sigelse skyldes virksomhetens forhold, som for eksempel driftsinnskrenkning eller 
omorganisering.

Ved skriftlig forespørsel fra den ansatte eller hvis arbeidstaker sier opp skal arbeids-
giver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad arbeidsgiver 
vil gjøre en konkurranseklausul gjeldende. Dersom arbeidsgiver sier opp den ansatte, 
skal redegjørelse gis samtidig med oppsigelsen. Ved avskjed gjelder det en frist for 
redegjørelse på én uke. Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder eller 
ut oppsigelsestiden hvis denne er lengre. Hvis arbeidsgiver ikke gir redegjørelse, faller 
konkurranseklausulen bort.

E-post: aleksander.ryan@kpmg.no
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan
Web: www.kpmglaw.no
Tel.: 40 63 90 50

Aleksander Ryan er advokat 
og leder for KPMG Laws 
Forretningsjuridiske avdeling  
i Oslo.

Ryan er Norges  
Tannteknikerforbunds faste 
advokatforbindelse, og  
tilbyr medlemmene inntil én 
times gratis bistand, og  
ut over dette rabatterte  
timepriser.
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Arbeidsgiver plikter å betale den ansatte kompensasjon i 
den periode konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Kom-
pensasjonen skal tilsvare 100 % av arbeidsvederlaget (lønn, 
provisjon, bonus, overtid etc.) opp til 8 ganger grunnbeløpet 
(per i dag kr 720 544) de siste 12 månedene før arbeidsfor-
holdets opphør. For lønn mellom 8 G og 12 G betales 70 % av 
arbeidsvederlaget. Det er ikke krav om å avtale lønnskom-
pensasjon ut over 12 G (per i dag kr 1 080 816). Det kan 
gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for 
arbeidsvederlag eller -inntekt som den ansatte mottar i den 
perioden konkurranseklausulen har virkning. Den ansatte er 
pliktig til å opplyse om slik inntekt.

Kundeklausuler
Med kundeklausul menes ”… avtale mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kon-
takte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør”.

Kundeklausuler kan kun omfatte kunder som den ansatte 
har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før re-
degjørelsen gis, og kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende 
lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. 

For øvrig gjelder langt på vei de bestemmelsene som en 
angitt for konkurranseklausulene ovenfor, for eksempel 
fristene for å gi skriftlig redegjørelse. I tillegg skal det i re-
degjørelsen angis hvilke kunder som skal omfattes av kun-
deklausulen. Arbeidsgiver er likevel ikke pliktig til å betale 
kompensasjon til den ansatte.

Reglene om konkurranse- og kundeklausuler gjelder ikke for 
virksomhetens øverste leder dersom han/hun i skriftlig avtale 

har sagt fra seg slike rettigheter mot etterlønn før fratreden.

Rekrutteringsklausuler
Med rekrutteringsklausul menes ”… avtale mellom arbeidsgi-
ver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeids-
takers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet”.

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke inngå slik rekrutte-
ringsklausul, bortsett fra ved forhandlinger om virksomhets-
overdragelse.

Klausuler som begrenser en ansatts adgang til å medvirke til 
at andre ansatte avslutter ansettelsesforholdet i virksomhe-
ten, er ikke regulert i de nye bestemmelsene.

Overgangsbestemmelser
For avtaler som er inngått før 1. januar 2016 får de nye re-
glene virkning først fra 1.januar 2017. Dette gir deg som 
arbeidsgiver nesten ett år til å påse at allerede inngåtte kon-
kurransebegrensende avtaler blir tilpasset de nye reglene. 

Slik du beskriver de inngåtte konkurranseklausulene, vir-
ker det sannsynlig at disse må endres. Du må derfor få gjen-
nomgått arbeidsavtalelene basert på det nye regelverket. Av 
hensyn til den enkelte ansatte og virksomheten bør dette 
igangsettes så snart som mulig. Du bør også opprette gode 
rutiner som sikrer at du håndterer skriftlige anmodninger 
om redegjørelse fra ansatte slik at du ikke oversitter svar-
fristene, med den følge at avtalte konkurransebegrensende 
klausuler faller bort. Ta gjerne kontakt for en samtale om 
hvordan dette kan gjøres mest hensiktsmessig.

-o0o-

light body
regular body

Presisjonsavtrykk i 
Sølv og Gull

Coltène/Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH, 9450 Altstätten/Switzerland
Kontakt: Ragnhild Holberg, tel: +47 22265478 eller Ragnhild.Holberg@coltene.com
www.coltene.com

Utmerket flyteegenskap

Fremragende lesbarhet

Thermo-reaktiv herding
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Erklæringen skal inneholde føl-
gende opplysninger:

- Produsentens navn og adresse
- Opplysninger som gjør det mulig å 

identifisere tannerstatningene
- Erklæring om at utstyret er beregnet 

til å brukes av bare en bestemt pasi-
ent, med angivelse av vedkommendes 
navn.

- Navnet på tannlegen som har laget 
beskrivelsen, og evt. navnet på ved-
kommende helseinstitusjon

- Produktets særlige egenskaper som 
angitt i resepten/ordren

- Erklæring om at utstyret er i samsvar 
med de grunnleggende krav i ved-
legg ØMU I, og eventuelt angivelse av 
hvilke grunnleggende krav som ikke 
er oppfylt fullt ut og hvorfor.

Grunnleggende krav i ØMU I omfatter 
bl.a. sikkerhet for pasient og produsent, 
at utstyret samsvarer med det tannle-
gen har bestilt, utstyrets egenskaper 
over tid ved normal bruk og sikkerhet 
under transport av utstyr.

Hele forskriften, med vedlegg, kan du 
lese på www.lovdata.no – søk på 
«Forskrift om medisinsk utstyr»

Erklæringen skal alltid leveres
Å levere erklæring med hver ordre er 
ikke noe tanntekniker KAN gjøre, det 
er noe du SKAL gjøre. Det er videre opp 
til tannlegen å vurdere hvorvidt denne 
erklæringen leveres videre til pasient.
NTTF ønsker å fokusere på at pasienten 

kan be om denne erklæringen for sin 
egen sikkerhet. Det kan for eksempel 
være nyttig dersom pasienten bytter 
tannlege, eller kommer i en situasjon 
der tannlegen som i sin tid bestilte tan-
nerstatningen ikke er tilgjengelig.

Erklæringen skal leveres som eget do-
kument, og ikke som et notat på faktura 
eller ordreseddel. Dette fordi det skal 
være et dokument egnet for pasienten å 

ta med seg videre, og for at vi ikke skal 
måtte be om endringer i ordresedler mv.

Det finnes ordresystemer som har 
implementert erklæringen som et do-
kument. For de som ikke har dette til-
gjengelig, kan NTTFs skjema benyttes 
som utgangspunkt. Malen kan fås ved 
hen vendelse til nttf@tannteknikerfor-
bundet.no.

ERKLÆRING 
(Statement of conformity) 

 

Ordrenr:  
  
Pasient:  
(ID/Navn)  
Tannlege /  
Bestiller  
(inkl. klinikkens  
navn og adresse)  
Tanntekniker /  
Produsent  
(inkl. laboratoriets   
navn og adresse)  
 

Produktkode 
 
 
 

 

Beskrivelse av produktet  
 
 

 

Materialer 
 
 
 

 

Farge 
 
 
 

 

Spesielle kjennetegn/avvik  
 
 

 

 

 

Dato:  Signatur:   

 

Dette er individuelt tilpasset utstyr til bruk for denne konkrete pasient.     
Erklæringen har ikke gyldighet om det medisinske utstyret er endret/ reparert. 
Dette utstyret samsvarer med relevante krav spesifisert i Forskrift om medisinsk utstyr, vedlegg ØMU I. 

Cecilie Holgersen  |  cecilie@tannteknikerforbundet.no

Samsvarsvurdering  
og erklæring

Å utstede erklæring for hver eneste ordre du leverer er et krav i norsk lov og forskrift. 
Denne erklæringen skal være tilgjengelig for den enkelte pasient, enten ved at  
tannlegen gir denne til pasient, eller ved at tannlegen oppbevarer den for pasienten.
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 Søknad
om stipend fra
 Norsk Orthoform Depots  Utdannelsesfond 2016

Søknaden sendes innen 24. juni 2016 til 
NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller epost:  
nttf@tannteknikerforbundet.no

Medlemmer og ansatte hos medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke om stipend fra Norsk Orthoform 
Depots Utdannelsesfond til etterutdanning pålydende kr 10.000,-. Tildelingen foretas under åpningen av Lands-
møtet. Søknadsfrist er 24. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2016 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

Søkerens navn:

Fødselsår Telefon

Bedriftens navn Epost

Firmaadresse Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted Signatur

Nærmere opplysninger sendes som eget vedlegg til søknaden.
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FOR ALLE MEDLEMMER

Kurs og etterutdanning til rabatterte priser (merk at  
rabatten gjelder for medlemmer som er personlig  
innmeldt i NTTF)

Deltakelse i etterutdanningsprogram, diplomgivende

Tilgang til kurs hos vår søsterorganisasjon i Sverige, til 
rabattert pris

Mulighet til å søke midler fra NTTF og NODs utdannings-
fond

Rådgivning ved kjøp og salg av laboratorium, eller ved 
nyetablering

Rådgivning og bistand ved søknad om autorisasjon

Rådgivning på generell basis for spørsmål relatert til  
arbeidsmiljøloven, tannteknikeroverenskomsten mv.  
For konkrete saker, bes medlemmer ta kontakt med vår 
medlemsadvokat, KPMG Law.

Gratis advokathjelp både jobbrelatert og for private saker, 
inntil 1 time per sak. Inntil 2 timer gratis per sak for deg 
som har vært medlem over 3 år. KPMG Law, Advokat 
Aleksander Ryan Tlf 406 39 050

Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnements-
pris kr 600,-)

Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Statoil, Nordic 
Choice Hotels, Norengros, Sixt, Interflora, Tinde Energi og 
private forsikringer – for mer informasjon og hvordan du 
benytter medlemsfordelene, logg deg inn på www.nttf.no 
sine medlemssider

Medlemsfordeler

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

HORDALAND TANNTEKNIKERFORENING
Hanne Dahle, Os Tannteknikk
Torvgata 14, 5200 OS
Telefon: 56 30 66 90, E-mail: ostannteknikk@gmail.com

ROGALAND TANNTEKNIKERFORENING
v/Ragnhild Fridheim Richter, Fridheim Dental a/s
Postboks 675 – 4305 SANDNES
Telefon: 51 66 54 60, E-mail: ragnhild.richter@lyse.net

NORDNORSK TANNTEKNIKERFORENING
v/Øyvind Angell Fagermo, Dental i Nor AS
PB 11, 8501 NARVIK
Telefon.: 76 94 08 00, e-mail: dental@dentalinor.no

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

SØRLANDET TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

OSLO OG AKERSHUS TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103 - 2151 ÅRNES
E-mail: 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-mail.: runar@aamelfot.no

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

HEDMARK OG OPPLAND TANNTEKNIKERFORENING
v/Inger Dervo, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450, E-mail: inger.dervo@bbnett.no

FOR BEDRIFTSMEDLEMMER

Tilgang på NTTFs kvalitetssystem, inklusive en dags kurs 
og skreddersøm til ditt laboratorium

Automatisk innmelding og rapportering til Norsk Pasient-
skadeerstatning

Rådgivning i oppfyllelse av myndighetskrav, herunder for-
skrift medisinsk utstyr, Helsedirektoratets utstyrsregister, 
Datatilsynets registrering, nye og justerte lover og  
forskrifter for bedriftseiere, arbeidsgivere og laboratorier

Varsler når det er offentlige anbudsrunder på tanntekniske 
produkter

Rabatter på administrasjonskostnadene ved lovpålagt 
Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP) gjennom Storebrand 
Livsforsikring, tlf 08881, informer om at du er NTTF-medlem

Gunstig premie på lovpålagt yrkesskadeforsikring  
gjennom Connector Forsikring Service AS, tlf 23 20 79 00

Gunstig forsikringstilbud ved sykdomsavbrudd, samt  
ulykkesforsikring gjennom Connector Forsikring Service 
AS, tlf 23 20 79 00

Gunstige forsikringer for bedrift, bygning, eiendeler mv 
gjennom Connector Forsikring Service AS

Helseforsikring for deg og dine ansatte til rabattert  
premie gjennom Storebrand Livsforsikring, tlf 08881  
informer om at du er NTTF-medlem.

Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Bring,  
Dekkmann, Ford, Hogia, RS Bilpartner, CHAQWA kaffe  
og kaffemaskiner, overtidsmat fra Peppes Pizza, Impact  
rekrutteringstjenester, Energisalg Norge, NoDSGN,  
BergHansen og Norgesprofil.
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Kontakt oss gjerne!
Inger Hyni Salgssjef    Tom-Erik Lier Salgskonsulent
E-post:  ih@karasmussen.com  E-post:   tel@karasmussen.com
Tlf:   48 01 81 33    Tlf:    48 01 81 32

SHERAprint – Bemerkelsesverdig rask og presis!
Den raskeste løsningen på markedet på grunn av patentert Force Feedback system. 
Optimalisert for dental teknologi. Stor fleksibilitet og høykvalitets materialer.
Sertifisert biokompatibelt materiale er tilgjengelig. Korrekt og presis printing .  

K.A. Rasmussen vil med glede presentere SHERAprint, 
som eneste norske leverandør av SHERA´S 3D printere med 

rettigheter til å selge i Norge, Sverige og Finland!

Vi har printer for demonstrasjon på Hamar, 
ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon! 
R i n g  o s s  i  d a g  8 0 0  4 1  9 4 1 !www.sheradigital.de

shera_tif_annonse_2016.indd   1 11.02.16   08.11
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund




