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Etter to fine dager som gjest på Tandtekniker- 
dagarna i Solna, er det med glede at vi skal  
fortsette planleggingen, og få de siste brik- 
kene på plass frem mot NTTFs egen fagsamling  
og årsmøte i september. Tandteknikerdag-
arna er Sveriges Tandteknikerförbunds til- 
svarende medlemsarrangement. Det er nyttig  
å delta på hverandres arrangementer, og 
diskutere bransjens og forbundenes utvik-
ling og retning, utveksle erfaringer og lære 
av hverandre på tvers av landegrensene. 
Det gir oss også nye ideer til vår fagsam-
ling, og kontakter blant utstillere som 
kan være aktuelle for vår fagsamling. 
Fagprogrammet i Solna var veldig godt og 
tidsriktig, med fokus på den teknologiske 
utviklingen, og god arbeidsflyt ved digitali-
sering av både avtrykk og produksjon. Som 
medlem i NTTF kan du delta på Tandtekni-
kerdagarna i Sverige til medlemspris. Det 
er verdt å vurdere ved seinere anledning, 
her er det nyttig fagstoff og dentalutstilling 
med høyst aktuelle nyheter. 

Etter å ha besøkt IDS i Køln i mars er jeg 
overbevist om at den teknologiske utviklin-
gen når det gjelder digitalisert fremstilling 
fra avtrykk til ferdig produkt fortsetter i et 
enda større tempo enn det vi har sett til 
nå. Det blir viktig å holde seg faglig oppda-
tert og å gjøre riktige investeringer i nytt 
utstyr for å kunne møte etterspørselen i 
markedet.

NTTF arrangerte avtrykkskurs i februar
Det ble avholdt et innholdsrikt og omfat-
tende avtrykkskurs over tre dager i fe-
bruar. Vi startet med teoretisk del dag 1 
ved HiOA. Kurset tok for seg faglig forsvar-
lighet, journalføring, hygiene og grunnleg-
gende patologi. Dette ga et godt grunnlag 
for 2 påfølgende kursdager ved Aarhus 
Universitet, Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed. I Aarhus ble det undervist i ana-
tomi, avtrykksteknikk, undersøkelse og 
journalføring, ansiktsbueregistrering, kje-
veleddsfunksjon og patologi. 

Deltakerne fikk også praktisk trening i 
klinikk, med undersøkelse av orale slim-
hinner, gapeevne og kjeveleddsfunksjon, 
og selvsagt avtrykkstagning. Den kliniske 
treningen ble utført ved å gjøre undersø-
kelser, og ta avtrykk av hverandre. Dette 
kurset har vært etterspurt fra medlem-
mene, og NTTF har fått svært gode tilbake-
meldinger fra de som deltok. 

Fagdager i april
HiOA og NTTF gjentar i disse dager sukses- 
sen med felles fagdager. Jeg vil rette en stor  
takk til HiOA og NTTFs Utdanningskomité  
for et svært godt fagprogram. Her er det lagt  
ned mye arbeid i å få tidsriktige og høyaktuelle  
temaer for alle. Det blir både teori og prak-
tisk gjennomgang i emner som bittregistre-
ring, CAD/CAM med fokus på arbeidsflyt i 
produksjonen, import av intraorale filer, 
virtuell artikulator og 3D-print for fremstil-
ling av modeller. Svært spennende temaer, 
og helt nødvendig kunnskap for fremtiden. 

NTTFs Fagsamling 22. – 23. september
Til høsten blir det fagsamling i Oslo. Det blir 
to hele dager med fokus på faglige foredrag 
og innhenting av ny kunnskap. Det blir også  
forelesning om tannteknikerens rolle som 
helsepersonell og produsenter av medisinsk  
utstyr ved representanter fra Avdeling 
for medisinsk utstyr og legemidler, og vi 
håper på et innlegg fra dekan Pål Barkvoll 
fra Odontologisk Fakultet under åpningen.

De faglige foredragene vil i tillegg til fokus 
på digital utvikling, ta for seg både far-
geuttak, dental foto, bittfunksjon, og sam-
arbeidet mellom tanntekniker og tannlege. 
Begge gullsponsorene vil også holde egne 
foredrag for oss. Utdanningskomiteen og 
Arrangementskomiteen har jobbet godt 
og har det meste på plass allerede, og pro-
grammet ser veldig spennende ut. Alle 
medlemmer som deltar på fagprogram-
met begge dager får registrert 15 poeng i 
NTTFs etterutdanningsprogram.

Faglige oppdateringer 
er viktigere enn noen 
gang 

LEDER

Etter å ha besøkt IDS  
i Køln i mars er jeg 
overbevist om at den 
teknologiske utviklingen 
når det gjelder 
digitalisert fremstilling 
fra avtrykk til ferdig 
produkt fortsetter i  
et enda større tempo 
enn det vi har sett til  
nå. Det blir viktig å  
holde seg faglig 
oppdatert og å gjøre 
riktige investeringer i 
nytt utstyr for å kunne 
møte etterspørselen  
i markedet.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no

NTTF vil ha et eget rådgivningstorg, 
der medlemmene kan få rådgivning 
på flere felt. Du vil blant annet kunne 
treffe «vår» advokat og faste bidrags-
yter i Tenner i Fokus Aleksander Ryan 
fra KPMG, få rådgivning i kvalitetssik-
ring og registrering i utstyrsregisteret 
og slå av en prat med styret om utvik-
lingen i organisasjonen og bransjen. 

NTTF legger stor vekt på utstillingen 
også i år, og vi ser frem til en stor den-
talutstilling som presenterer nyheter, 
tilbud og gode råd for deltakerne. Vi 
håper og tror at våre trofaste utstillere 
er med denne gangen også, og at de vil 

ha med seg et godt utvalg produkter og 
nyheter å vise frem. Utstillingen er en 
viktig del av vår fagsamling, og det er 
satt av tid slik at alle skal kunne få en 
prat med leverandørene. Jeg retter en 
stor takk til Straumann og Den-Tech 
som har takket ja til å være gullsponso-
rer for arrangementet. De bidrar bety-
delig økonomisk, og gjør det mulig for 
oss å lage en flott fagsamling.

Vennefest blir det selvsagt også, og den 
er åpen for alle som deltar på fagsam-
lingen. Festen holdes i lukkede lokaler 
på hotellet, og her blir det garantert 
muligheter for både dans og moro etter 

en god middag i godt selskap. Få med 
deg årets største tannteknikerfest.

NTTFs årsmøte blir avholdt fredag 22.  
september. Det kommer nærmere in-
formasjon om dette i årsmøtepapirene 
som medlemmene får tilsendt i slutten 
av august. Delta på årsmøte og bruk 
din stemmerett!

Vi håper på stor oppslutning om fags-
amlingen til høsten.  Som tanntekniker 
kan du i løpet av disse dagene tilegne 
deg ny kunnskap, få med deg nyheter 
i utstillingen, og være med å avgjøre 
viktige spørsmål om det videre arbei-
det i NTTF. Hold av disse dagene til 
gode faglige foredrag og samvær med 
gode kollegaer. 

Jeg håper å treffe deg på årsmøtet  
og Fagsamlingen til høsten.  
Du skal vel delta på årets største 
tannteknikertreff?

NTTF legger stor vekt på utstillingen også i år, og vi ser frem 
til en stor dentalutstilling som presenterer nyheter, tilbud og 
gode råd for deltakerne. Utstillingen er en viktig del av vår 
fagsamling, og det er satt av tid slik at alle skal kunne få en 
prat med leverandørene.

Får du ikke informasjon fra oss?
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre abonnenter om å sende oss 
varsel om ny adresse, e-post eller telefon.

Send en e-post til nttf@tannteknikerforbundet.no.

Vi sender det meste av medlemsinformasjon på e-post. Vi mangler e-postadresser til flere av dere og vil gjerne at 
dere sender den til oss så snart som mulig.

DET SKJER I 2017
MAI
Man 22. Styremøte

AUGUST
Tir 22. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

SEPTEMBER
Lør 2. NTTF 83 år
Tor 21. Styremøte
Fre 22. Årsmøte
22.–23.  Fagsamling 2017

OKTOBER
Fre 13. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

DESEMBER
Tir 12. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Hederstegn 2017 
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 i henhold til statuttene, og eventuelle hederstegn deles ut i forbindelse med Fagsamlingen i september.

Spørsmål kan rettes til medlemmer av Hederstegnkomiteen

Grete Strand, grete.strand@hotmail.no | 901 82 942

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

Forslag sendes til daglig leder på e-post helle@nttf.no innen 1. juni.



April 2017  |  Tenner i fokus   | 5 |

5 |

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

H

D
M  T E C H N O L O

G
Y

NEXT LEVEL
STRENGTH & AESTHETICS

Press til perfeksjon!

Initial™ LiSi Press 
fra GC 

 Den revolusjonerende nye presskeram en som  
kombinerer styrke, estetikk og brukervennlighet!

417857-GC-LiSi PRESS-ADV-210x297-NO.indd   1 31/03/2017   10:48



| 6 |   Tenner i Fokus  |  April 2017

| 6

Tannteknikerutdanningen på Høgskolen  
i Oslo og Akershus stilte lokaler til rå-
dighet for kursets første del hvor det var  
innledninger om Faglig forsvarlighet, 
Oral patologi, Hygiene og Journalføring.  
Den andre delen foregikk over to dager 
på Institut for Odontologi og Oral Sund-
hed på Aarhus Universitet i Danmark 
og deltakerne fikk teoretisk påfyll og 
prøvd seg i kunsten å lage avtrykk.

Faglig forsvarlighet
Først ut var Hege Kylland fra Statens 
helsetilsyn som innledet om Faglig for-
svarlighet. Hun fortalte at tilsyn skal 
bidra til sikkerhet, kvalitet, forsvarlig-
het og forebygge at svikt og feil gjen-
tas. I perioden 2002 – 2016 behandlet 
helsetilsynet fem saker mot fire tann-
teknikere. De har en sak til behandling 
nå. Alle sakene som er avsluttet, ble 
avsluttet uten reaksjon. Det ble påvist 
lovbrudd i tre av sakene. 

Når tittelen tanntekniker benyttes, skal  
pasienten være trygg på at vedkommende  
får en forsvarlig behandling og at det som  
tilbys av tjenester og produkter er i  
samsvar med det som anses som for-
svarlig blant tannteknikere. Kylland  
var svært tydelig på at det er straffbart  
å kalle seg tanntekniker uten å ha au-
torisasjon. Saken går rett til Politiet. 

Helsepersonelloven stiller krav om at 
tannteknikere skal drive forsvarlig og 
at virksomheten plikter å organisere 
tjenesten forsvarlig. Kylland listet opp 
følgende momenter i vurderingen om 
forsvarlighet: Rolleforståelse, Hva ville 
andre alminnelige gode utøvere ha 
gjort i samme situasjon, Ikke avvike 
fra vanlige arbeidsmåter og vurderin-
ger, Inngå i læreplan og undervisning, 
Faglig oppdatering, Søke faglig felles-
skap og Pasientbehandlingen.

Om bruk av medhjelper forklarte 
Kylland at helsepersonell kan bruke 
medhjelpere kun i de tilfeller der med-
hjelperen på bakgrunn av utdanning, 
stilling eller lovbestemte forhold selv 
har kvalifikasjoner til å utføre opp-
gaven, jf. Helsepersonellovens § 5. 

Hege Kylland mente at det er en grunn-
leggende tillit til tannteknikere, og at vi 
ikke produserer bare for å produsere.

Oral patologi
Tine Merete Søland fra Institutt for oral 
biologi, UiO holdt et engasjert foredrag 
om oral patologi. Hennes foredrag var 
basert på en lang rekke lysbilder som 
det dessverre ikke er mulig å gjengi. 
Hun viste oss forskjell på normalt vev 
og patologisk forandring og på hvor-

dan man foretar en oralmedisinsk un-
dersøkelse av munnslimhinner. Når 
vi undersøker slimhinnene skal vi se 
etter hvite/røde områder, sår, pigment-
forandringer, utvekster og proteseska-
der. I følge Søland skal vi alltid henvise 
til tannlege hvis vi oppdager noen ure-
gelmessigheter, også hvis vi bare tror 
at det er en forandring i slimhinnene. 
Det er tannlegene som har den for-
nødne kompetansen og kunnskapen. 

Hygiene
NTTF-medlem tanntekniker Jan Reidar 
Simonsen innledet om hygiene ved kli-
nisk pasientbehandling. Han kom inn 
på temaer som mikrobiologi, personlig 
hygiene, hygiene i pasientbehandling 
på laboratoriet og hygienebehandling 
for instrumenter og utstyr. Han frem-
hevet at det er viktig å hindre smitte-
spredning og infeksjon samt å ha gode 
rutiner og prosedyrer. Det handler om 
å ivareta pasientens trygghet og sik-
kerhet og ha et trygt arbeidsmiljø for 
behandlere og ansatte.

Håndhygiene, hånddesinfeksjon, han-
sker, munnbind og arbeidstøy er vik-
tige elementer når det er tale om den 
personlige hygienen. Det er en fordel 
å ha eget behandlingsrom, faste gode 
renholdsrutiner for alt utstyr og for be-

Avtrykkskurs
I begynnelsen av februar måned 2017 avholdt Norges Tannteknikerforbund et vellykket av-
trykkskurs. Det ble noen lærerike dager, hvor deltakerne også fikk testet ut sine ferdigheter.
Av Helle Hagenau (tekst og foto) | helle@nttf.no
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handlingsrommet. Simonsen kom inn på en lang rekke ting man 
skal huske på, og understreket at rutiner for renhold og hygiene 
er viktig. 

Lov om smittevern, Helsepersonelloven og § 20 i Pasientskadeloven  
omhandler alle temaet «hygiene». I tillegg finnes det en Nasjonal  
veileder i håndhygiene, den er grei å ta utgangspunkt i når man 
skal lage egen veiledning. Det er fint å ha et system og gode rutiner,  
og å kunne dokumentere arbeidet med hygiene på laboratoriet. 

Det har vært en tilsynssak på en tannlege som mistet autorisa-
sjonen da det ble vurdert at det var høyrisikofare for smitte og 
kontaminering på klinikken. 

Journalføring
Det siste foredraget om journalføring sto avdelingsdirektør i Hel-
seklage Øyvind Bernatek for. Han tok oss gjennom Helsepersonel-
lovens bestemmelser om dokumentasjonsplikt og understreket at 
plikten til å føre journal er et av kravene til forsvarlig yrkesutø-
velse. Plikten gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som 
gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helseperso-
nell, men tannteknikere har en plikt dersom de er alene om den 
aktuelle helsehjelpen. Det vil si at ved direkte pasientkontakt har 
vi en plikt til å journalføre, men ikke hvis ordren kommer fra for 
eksempel en tannlege. 

Bernatek kom også inn på forskrift om pasientjournal og hvilke 
krav den, og helsepersonelloven, stiller til journalens innhold. 
Han oppfordret NTTF til å utarbeide retningslinjer for «god yr-
kesskikk og journalføring», jf. helsepersonelloven § 40. Han var 
tydelig på at det som ikke står i journalen, har ikke skjedd og det 
som står der, har skjedd. Journalen er vår dokumentasjon i tilfelle 
tilsynssaker, straffesaker eller erstatningskrav. 

På ett spørsmål om når er vi helsepersonell og når er vi produsenter  
av medisinsk utstyr, svarte Bernatek at det å lage produkter ikke 
er helsehjelp. Hvis man er i tvil om noe skal journalføres, så skriv 
det ned. 

Kurs i Århus
Hoveddelen av kurset foregikk på Aarhus Universitet i Danmark. 
Vi var på den tidligere Tandlægeskolen, nå Institut for Odontologi 
og Oral Sundhed (IOOS), som utdanner kliniske tannteknikere, 
tannleger, tannpleiere og klinikkassistenter. Kurset ble avholdt 
av tannlege Helga Largren, sektorleder på IOOS, og tannlege Gun-
ver Madsen, den kliniske tannteknikerutdanningen, og vi hadde 
god bistand av klinikkassistent Käthe Vestergaard.

Kurset vekslet mellom teori og praktiske øvelser. I det teoretiske 
delen var vi innom underkjevens bevegelseskapasitet, selve kje-
veleddet, de ulike bevegelsestypene og de forskjellige musklene 
som styrer bevegelsene. Vi så videre på hvordan man undersøker 
og måler gapeevnen, kjeveleddets bevegelsesmønstre, ansiktsbu-
eregistrering og tyggemusklene. 

De praktiske øvelsene besto i å undersøke og måle gapeevnen, før 
deltakerne kastet seg over å lage avtrykk på hverandre. Alle fikk 
prøvd seg på avtrykk av både under- og overkjeven. Litt feil hist 
og her, men øvelse gjør mester. Til slutt var alle deltakerne blitt 
fortrolige med å ta avtrykk og hadde ervervet seg ny kompetanse. 
Alle fikk utlevert bevis på gjennomført kurs av IOOS. Det var 
strålende fornøyde deltakere og en sliten kursleder som vendte 
tilbake til Norge.

Bilde 1 Hege Kylland, Helsetilsynet
Bilde 2–5 Kursdeltakerne i aksjon
Bilde 6–7 Avtrykk
Bilde 8 Gunver Madsen
Bilde 9 Käthe Vestergaard
Bilde 10 Helga Largren
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På besøk hos  
Vestfold Dental

Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en  omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra  utlandet, 
og rask digital utvikling, kan det være krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier. Det krever nytenkning og 
 originale løsninger for å møte framtiden. 

Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og 
spesialiserte produkter. I denne femtende artikkelen har vi besøkt Vestfold Dental i Tønsberg.

I den tiden vi nå er inne i er det mange tannteknikere som driver eget laboratorium 
som vurderer å pensjonere seg. Vi har sett det en stund nå, og flere godt voksne 
tannteknikere er på veg ut av faget i nærmeste fremtid. Flere laboratorier blir da 
lagt ned, noen blir solgt og andre overdras til neste generasjon. 

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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Et av laboratoriene som har kommet til et 
generasjonsskifte er Vestfold Dental. Her 
har Stein Rørstad planlagt å gi seg, og over-
late roret til sin sønn Espen.

Stein har arbeidet med tenner i hele sitt liv, 
og har ikke prøvd seg i andre yrker. Han 
begynte i lære i 1972, men uten lærlinge-
kontrakt. Allerede året etter gikk laborato-
riet han jobbet i konkurs. Stein var da så 
heldig å komme inn på tannteknikerlinja 
på Sogn videregående skole som hospitant. 
Han gikk opp til svenneprøven som priva-
tist i 1974 like etter jul. Da hadde han et og 
et halvt års skolegang på Sogn. Svenneprø-
ven gikk bra, og i 1975 startet han og en 
kollega eget laboratorium på Oppdal. Her 
drev han i 4 år. Da fikk han anledning til 
å kjøpe Vestfold Dental sammen med noen 
kolleger. Etter en del år i kompaniskap 
skilte de lag, og Stein drev videre alene. 

Vestfold Dental har alltid vært et fullser-
vice laboratorium. De har flyttet rundt i 
Tønsberg sentrum etter hvert som behovet 
for nye lokaler har meldt seg. Tre ganger 
har de flyttet på grunn av brann. Etter et 
års drift på Oppdal brant gården de drev i 
ned. Dette var den største brannen på Opp-
dal noen sinne. Den andre gangen brant en 
bygård ned, som de var i ferd med å flytte 
inn i. En termostat som sviktet forårsaket 
den siste brannen.

Stein har engasjert seg i fagpolitikk både 
lokalt og sentralt. Han har sittet i forbunds-
styret i to perioder, og var i en årrekke med 
i styret i lokalforeningen i Vestfold – Tele-
mark, hvorav sju år som leder.

Espen kom inn i faget i 1996. Da fikk han 
et halvt års ansettelse på Vestfold Dental 
gjennom en avtale med NAV. Han synes 
faget var interessant, men da han ikke 
hadde lyst til å gå i lære hos sin far, prøvde 
han å komme inn i lære på et laboratorium 
i Oslo. Espen brukte noen dager på å be-
søke de fleste tannteknikerne der inne, 
men fikk ikke napp. Som han sier så var 
det vel ingen som så på ham som en god 
investering da han hadde en far som var 
tanntekniker som drev eget laboratorium i 
Tønsberg.

Dette var i den tiden hvor lærlingskolen på 
Sogn videregående skole var lagt ned, og 
tannteknikerutdanningen på Høgskolen i 
Oslo og Akershus var ikke etablert. Espen 
valgte derfor å begynne på Tanntekniker-
skolen i København. Dette var en skole 

 VESTFOLD  DENTAL I TØNSBERG
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som Espen likte. Den hadde bra med 
teori, men fokuset var i stor grad på 
praktisk arbeid. Utdanningen tok 4 år, 
og i denne perioden hadde elevene til 
sammen 1 år i praksis. Han mener at 
tannteknikerutdannelsen i Norge er for 
teoretisk. 

Espen undrer seg også på hvorfor de ikke  
hører noe mer fra høyskolen. Vestfold 
Dental tok imot studenter i mange år, men  
i de tre siste årene har de ikke hørt noe. 
De støtter gjerne opp om tanntekniker-
utdanningen som opplæringsbedrift. 

Når vi kommer innom tema konkurranse  
og import, så vedgår Espen at de ikke 
kjenner noe særlig til det markedet, 
men de har jo sett og erfart at det er like  
stor forskjell på pris og kvalitet på tenner  
fra Kina som tenner fra norske tann-
teknikere. At denne konkurransen har 
kommet for å bli er også en kjensgjer-
ning, så han ser ikke bort fra at Vest-
fold Dental i framtiden vil komme med 
et importert produktalternativ. En posi-
tiv konsekvens av tannimport er ifølge 
Stein at de dårlige ufaglærte «tanntek-
nikerne» er borte fra markedet.

Vi kommer ikke utenom den digitale 
teknologien som i dag har skapt en 
revolusjon i vårt yrke. Stein har alltid 
hatt en avstand til data. Det begynte 
for mange år siden. Han, sammen med 
mange andre tannteknikere, var på et  
kurs på et hotell i Larvik. Et firma skulle  
introdusere noen ombygde datamaski-
ner som var tilpasset Profak, (et nytt 
faktureringsprogram tilpasset tanntek-
nikere). Stein, og flere med ham, var 
sikker på at dette ikke ville fungere i 
vårt fag. Det tok imidlertid ikke lang 
tid før han oppdaget at også hans frisør 
hadde installert en tilsvarende mas-
kin. Stein var fornøyd med en vanlig 
skrivemaskin, og synes kulehodemas-
kinen var en revolusjon. Vestfold Den-
tal kjøpte Profak-systemet, og det var 
starten på en noe skremmende digital 
utvikling som var kommet for å bli. 
Som et sidesprang til Stein sin histo-

rie husker Espen en historie fra hans 
skoletid i København. Han hadde vært 
en tur innom Skandefa-messen (en fag-
messe som avvikles i København hver 
vår) og stakk innom Skala pub i nær-
heten av messen. Der kom han i prat 
med en nordmann. Under samtalen 
forteller Espen at han er i København 
for å utdanne seg til tanntekniker. 
Hans sidemann ser på ham og sier at 
han må da ikke finne på å utdanne seg 
tanntekniker. - Har du ikke nettopp 
vært på Skandefa-messen? Så du ikke 
alle datamaskinene og skannerne? Du 
kommer jo ikke til å få noe å gjøre. 
Datamaskinene kommer jo til å overta 
alt, var den sjokkerende tilbakemeldin-
gen han fikk. Espen var fortvilet. Han 
hadde nettopp startet på en fireårig ut-
dannelse. Hadde han valgt feil? Vil han 
utdanne seg til arbeidsledighet? Det ble 
til at Espen fortsatte på skolen, og ble 
utdannet tanntekniker. 

Han erkjenner at han ble tanntekniker 
fordi han ikke visste helt hva han ville 
utdanne seg til. Flere av kameratene 
hans valgte å utdanne seg til advoka-
ter og økonomer, men dette hadde han 
ikke interesse av. Men med en far som 
tanntekniker, som hadde bygd opp et 
laboratorium, hadde han lyst til å prøve 
dette yrket. Han hadde vært en del på 
laboratoriet i sin oppvekst, og mente 
han hadde peiling på hva faget sto for. 
Ikke visste han da hva introduksjonen 
av datamaskinen skulle bety for utvik-
lingen av faget, men han er ung og har 
ikke den samme datafrykten som sin 
far, og snart kommer også 3 D-printe-
ren inn på markedet. 

Espen er ikke i tvil om at data vil styre 
utviklingen i faget. Han vet selvfølgelig  
ikke hvor vi er om 20–30 år, men i 
overskuelig framtid vil det være behov 
for mennesker med godt oppdatert fag-
kunnskap for å lage gode produkter. 

På spørsmål om han kommer til å 
endre mye på produksjonen når han 
overtar er svaret at han ikke vet. Det 

kan bli en omveltning, men dersom 
han fortsetter i samme sporet, vil han 
uansett gjøre noen endringer. Det er 
viktig med god service og god kontakt 
med tannlegene. Prisene skal ligge på 
et riktig nivå, og de bør ikke være for 
detaljerte. 

Både Stein og Espen har stor tro på frem- 
tiden. Stein har lang erfaring i bransjen,  
men også Espen begynner å få en del år 
i faget, og har god nok bakgrunn til å  
mene noe om de lange linjer i fagets 
historie. De mener at det gjennom his-
torien har gått opp og ned med faget vårt  
i takt med samfunnet rundt oss, men at 
vi nå er inne i en positiv utvikling. Drif-
ten på Vestfold Dental går bedre enn 
på lenge. Kontakten med kundene er 
upåklagelig, og ikke minst er de et godt 
team i produksjonen. Stein og Espen 
skryter uhemmet av de ansatte.

Espen tror på en fremtid hvor tann-
teknikeren binder seg mer opp mot 
tannlegesentrene. - På den måten kan 
vi bli en mer integrert del av tannhel-
seteamet. Vi vil få bedre kontakt med 
pasienten, og vi kan på denne bak-
grunn levere bedre produkter samt yte 
optimal service, sier han. Når vi ser 
lengre inn i fremtiden tror Espen at 
teknologien vil utvikle seg videre, og 
at tannteknikeren vil ende opp som en 
teknisk konsulent for tannlegen.

Når Stein skal trekke seg tilbake er pr. 
i dag ikke helt bestemt, og om han for-
later laboratoriet helt eller fortsetter i 
en redusert stilling er heller ikke be-
stemt. Det som er sikkert er at Espen 
gjerne vil ta over så snart det er mulig, 
og jeg forstår på ham at han gleder seg 
å sette sitt preg på driften i sterkere 
grad enn han har gjort til nå.

Jeg vil få ønske Stein til lykke med pen-
sjonisttilværelsen som helt sikkert vil 
inneholde en god del golfspill, og til 
Espen vil jeg si lykke til videre som 
tanntekniker og laboratorieeier. Du går 
en spennende fremtid i møte.           
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Exakto-Rock S
- for den digitale verden

- superhard modellgips i klasse IV

Exakto-Rock S Ivory 
2 kg - art.nr. BD5753  
10 x 2 kg - art.nr. BD5751

Exakto-Rock S Brun 
2 kg - art.nr. BD5752
10 x 2 kg - art.nr. BD5750

• Formaldehydfri, sikrer god helse og godt arbeidsmiljø
• Ekstremt lav ekspansjon
• Perfekt for skanning. Utmerkede resultater i alle typer skannere,           

minimalt behov for justering. 
• Skreddersydd for bruk i dental teknologi.

For mer informasjon, kontakt Hasse på tlf 922 44 280 eller e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Beregninger anslår at bransjen vil 
miste ytterligere 11 000 tannteknikere 
de neste to år grunnet pensjonering og 
andre årsaker. Antall tanntekniske la-
boratorier sank fra 12 250 i 2006 til 7 
732 i 2014 og dette tallet er beregnet 
til å falle med ytterligere 3,6 prosent 
fram til 2017. Videre kan vi lese at 
gjennomsnittsalderen til laboratorieei-
erne er 52 år og nesten fire av 10 er 
over 55 år. USA utdanner mellom 240 
og 360 studenter i året, et antall som 
ikke engang dekker pensjonslekka-
sjen. I tillegg har skolene en aldrende 
lærerstab der nesten halvparten av de 
heltidsansatte snart nærmer seg pen-
sjonistenes rekker. Bransjen gråner og 
det er færre som går inn i forhold til det 
antallet som forlater den. 

Problemet har blitt til bekymring for The  
National Association of Dental Labora- 
tories (NADL) som vil ha forandringer i 
de retningslinjene som American Den-
tal Association (ADA) følger samt The 
Commission on Dental Accreditation 
(CODA)’s standard for utdanning. Hva 
gjøres så for å bedre forholdene for en 
bransje som så tydelig er ute å kjøre?

CODA tror at en løsning i USA er å lage  
et utdanningssystem som støtter offent- 
lig godkjent spesialistutdanning utover  
den nåværende 2-årige læreplanen fordi  
den rivende teknologiske utviklingen 
som vi nå opplever gjør at bransjen 
har fått et stort behov for tanntekni-
kere som kan mer enn det som dagens 
grunnutdanning har å by på. Det er 
også hensyn å ta til pasientene som nå 
forlanger mer kompleks behandling 
og større helsemessig trygghet og til 
de myndigheter som pålegger større 
ansvar hos produsenter av produkter 
som skal inn i menneskekroppen.

Den amerikanske bransjen
En av USAs store produsenter innen 
dentalbransjen arrangerte et møte for 
meningsutveksling om fremtiden for 
tannleger og tannteknikere hvor det 
fremkom forskjellige visjoner og tanker  
om et bredere engasjement for utarbeid- 
else av gode løsninger. Hva blir effekten  
av et synkende antall høyt utdannede tann- 
teknikere og hvem skal levere de millioner 
av tannrestaureringer som USAs befolk- 
ning forlanger nå og i tiden fremover. 

«Hva sitter tannhelsetjenesten i dette 
landet igjen med dersom vi mister vår 
egen tanntekniske base?» spurte Dr. 
Garcia, professor ved University of 
Texas Health Science Center. “Kom-
mer vi til å sitte foran dataskjermen 
i et virtuelt oppsett og sende oppdra-
get digitalt til andre deler av verden?» 
Elizabeth Curran tilknyttet Arizona 
School of Dentistry hevdet at «i stor-
parten av verden er tannteknikerfa-
get regulert med utdannelse som den 
sentrale ingrediens for kvalifisering, i 
disse land blir dette betraktet som en 
sikkerhet for pasienten, noe som enda 
ikke er vurdert i USA fordi tannlegen 
blir betraktet som pasientens ansvar-
lige behandler og sikkerhetskontrollør. 
Sannheten er imidlertid den at de fleste 
tannleger i USA overlater materialval-
get helt og holdent til det tanntekniske 
laboratoriet og har ingen ide om hva 
som virkelig er de best egnede mate-
rialet for den enkelte pasient. Når ut-
danningen ikke gis gode kår lider alle 
deler av en bransje. Derfor må vi nå 
vekke dem som har styrende funksjo-
ner slik at de setter i gang og arbeider 
fram en løsning.»

Utfordringene i Norge
Ja, hva er det som vil gi store utfordrin-

ger for et norsk tannteknisk laborato-
rium anno 2017?

Flere av oss har allerede stiftet bekjent-
skap med ny teknologi som har skutt 
fart de siste årene: CAD/CAM-fresere, 
digital avtrykkstaking og 3D-printere 
er mest markert. Alle disse tre nyvin-
ningene gjør seg nå gjeldende innen-
for vårt arbeidsområde, derfor har 
tannteknikerens daglige håndtering 
av håndverktøy, gips og voks de siste 
årene glidd sakte over i betjening av 
joystick og mus. 

Tannlegene har så smått begynt å 
bruke den digitale avtrykksteknolo-
gien slik at produksjonen nå kan starte 
allerede før pasienten forlater tannle-
gestolen. Tannlegen ser umiddelbart 
om det digitale avtrykket er perfekt, 
fordi det kan forstørres tjue ganger 
eller mer på skjermen og hvis ikke for-
ventningene innfris kan preparasjonen 
eventuelt justeres og et nytt digitalt 
avtrykk raskt oversendes til tann-
teknikeren som slipper å gjette hvor 
kronekanten skal avsluttes. Når tann-
legen sender et digitalt avtrykk som 
en datafil til laboratoriet så er det også 
minimal mulighet for at det blir borte 
eller skadet under transport. Digital 
avtrykkstaking sparer foruten forsen-
delsestid også porto som jo stadig øker 
i pris. Dessuten, dersom fremstillingen 
av oppdraget i det vesentlige blir utført 
ved hjelp av datastyrte systemer som 
CAD/CAM eller 3D-printer trenger 
ikke tannteknikeren nødvendigvis en 
fysisk modell å arbeide på, systemet 
serverer en virtuell modell og derved 
sparer bedriften også de utgiftene. 

Disse nye innovasjonene er allerede på 
markedet og vil snart være en del av 

Situasjonen er ille! De siste 3 årene har vår bransje tapt 13 000 tannteknikere. Det 
totale antall tannteknikere som har arbeid i USA er nå 40 480 mot 53 000 i 2006 og 
70 000 i år 2000 ifølge US Bureau of Labor Statistics. Slik var forandringene i tann-
teknikerbransjen i USA beskrevet i bladet «Inside Dental Technology» for i 2010. 

En amerikansk fremtids- 
visjon og litt fra vårt ståsted
Av Stein Staal  |  tannstein@east.no 

FREMTIDEN I  VÅRE TENNER
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den vanlige maskinparken på tanntek-
niske laboratorier der man har sett seg 
lei på å håndtere uappetittlige avtrykk 
og klinete fremstilling av gipsmodeller 
med tilhørende støyende og støvete til-
sliping. Da alle kjevebevegelser nå kan 
utføres nøyaktig på skjermen aner vi 
en fremtid med færre frustrasjoner og 
omgjøringer. Det gamle sølete gipsrom-
met er nok snart en saga blott. Herlig!

Siden mange av den eldre garde tann-
leger er forunderlig konservative kan 
det kanskje være en ide for tanntek-
niske laboratorier å tilby utlån eller 
utleie av digitale skanner-systemer til 
sine tannlegekunder i bytte mot en ga-
rantert andel av oppdragene deres. Det 
er i denne anledning gledelig å lese at 
3M ESPE i løpet av 2015 senket prisen 
i USA på sine TRUE definition skan-
nere. Skannere fra andre produsenter 
vil derfor også snart være på markedet 
til en mer akseptabel pris. 

Teknologien overbeviser stadig, men 
mye av dette utstyret krever både 
gjennomtenkt finansiering og god 
plass, så det er kanskje på tide å slå 
seg sammen med en god kollega der-
som du ikke allerede har gjort det. 
Material- og utstyrsprodusentene ar-
rangerer kurs og workshops og stiller 
velvillig opp med rådgiving underveis. 
Kanskje lurt å sette i gang tenker’n? I 
alle fall hvis du fremdeles har tenkt å 
leve av å produsere tannerstatninger 
en stund fremover.

Tannlegene
I dag er de fleste tannlegepraksiser små 
med en til to tannleger og et personale 
som har behandlet de samme famili-

ene over flere år. I tiden fremover vil 
pasientene bli mer og mer kvalitetsbe-
visste og fleksible og spesielt de yngre 
vil være mindre lojale enn den eldre 
generasjonen og shoppe disse tjenes-
tene hos dem som benytter seg av den 
nye form for markedsføring via inter-
nettprofilering og andre mediemetoder 
som kan legge fram at deres praksis 
spesielt behersker den estetiske delen 
eller andre områder innenfor tannlege-
kunsten ved at de er blitt mer spesiali-
serte, digitaliserte, fleksible og mobile 
og har en freshere aura. Tannleger som 
er utdannet i dette årtusen er nødt til å 
betrakte sitt fag på en helt annen måte 
enn den forrige generasjon tannleger.  
Tannhelsetjenestene opplever i tiden 
fremover store forandringer. Tenk bare 
på den gjengen med eldre mennesker 
som jeg selv tilhører som trenger dental  
oppfølging. Her bør det være arbeid til alle.  

Tannlegene kan komme til å bruke 
mer tid i sin praksis og vil i sterkere 
og sterkere grad bli avhengige av den 
nye teknologien, de nye materialene og 
ikke minst et mer allsidig samarbeid. 
Derfor kommer de til å knytte til seg 
andre profesjonelle i tillegg til tann-
teknikere som kan serve dem. Det er 
allerede en god del nytenking på gang 
med ideer om hjemmebesøk hos eldre 
og uføre for eksempel ved anvendelse 
av mobile klinikker, samarbeid med 
apotek i form av tannhelseorientering 
for kundene deres, tilsvarende på el-
dresentrene osv. Når det gjelder opp-
lysning kan vi også i samarbeide med 
tannlegene stille oss til disposisjon. 
At kreativiteten strekker seg langt for 
å få en tilfreds pasient kan illustreres 
med at flere implantatklinikker i utlan-

det «spanderer» en «new look» avtale 
for pasienten hos et samarbeidende 
hårstudio for å sette en psykologisk 
prikk over i’en når den nye tanngarden 
er ferdig montert. 

Apropos pasienten! En italiensk perio-
dontist skriver at antall pasienter som 
finner ham på nettet har økt fra fem 
prosent for ti år siden til femten pro-
sent i dag. Det å være til stede online 
og på sosiale medier blir tydelig mer og 
mer viktig. Flere norske tannteknikere 
og tannleger har forstått dette allerede 
og har lagt mye godt arbeid i nettpre-
sentasjonene sine.

Fagmesser
Uansett så er det det gode samarbeidet 
med våre kunder og andre som arbei-
der i bransjen samt kontinuerlig faglig 
oppdatering som fremfor alt legger 
grunnlaget for en levelig fremtid som 
autorisert tanntekniker og laboratorie-
eier i Norge. Derfor er det viktig å reise 
på fagmesser for å bli oppdatert på de 
nyeste produkter, materialer og teknik-
ker som dukker opp og ikke minst for å 
komme i direkte kontakt med utenland-
ske kolleger for å utveksle erfaringer.  

Når dette leses har flere av våre kolleger  
besøkt IDS (Internationale Dental- 
Schau) som ble holdt i slutten av mars 
i Köln i Tyskland. En gedigen dental-
messe som omfatter hele dentalbransjen. 
IDS arrangerer denne messen annet- 
hvert år og forrige gang samlet den i løpet  
av fem dager 139 000 besøkende fra 
152 land og er dermed verdens ledende 
bransjeutstilling. I år er det påmeldt 2 
300 firmaer (utstillere) fra 60 land som 
presenterer et mangfold av produkter 
og tjenester i et kjempestort bygnings-
kompleks som dekker mer enn 160 
000 kvadratmeter. Vår daglige leder 
Helle Hagenau har i dette nummeret 
et referat fra fagreisen som NTTF i år 
arrangerte sammen med Expert reiser. 
Les der hva deltakerne opplevde.

Har du loddebolt og er dyktig på elektronikk får 
du kanskje til å bygge utstyr selv 
Artikkelforfatteren i ferd med å prøve å bygge 
strømforsyningen til sin planlagte egenproduserte 
3D-printer for å kunne konkurrere med utenlandske 
tannpriser. Måtte til slutt innse at slaget var tapt!

Referanser
Inside Dental Technology, oktober 2010
Dentistry today, februar 2015
www.ids-cologne.de/ids/index.php



| 14 |   Tenner i Fokus  |  April 2017

| 14

Obturatorprotese
En obturatorprotese er en tannprotese som er bygd ut for å dekke åpne deler i 
ganen hos pasienter med ganespalte. Obturatorprotesen brukes også til kreft- 
pasienter, eller andre som har fått skadet kjeveben ved for eksempel ulykker. 
Av tanntekniker Inger Dervo

I slike tilfeller kan en tannprotese med ekstra opp-
bygging i akryl være et hjelpemiddel for å bygge opp 
ansiktets form og fasong. Ulempen er at det kan med-
føre bruk av ganske mye akryl, og da blir protesene 
forholdsvis tunge. Det er som kjent en fordel i under-
kjeven, men et problem i overkjeven. I overkjeven 
vil en tung protese falle ned dersom den ikke lages 
så lett som mulig. De bør derfor lages hule inni tyk-
keste del av akrylen. Det gjør protesen lettere i vekt. 

Høsten 2016 fikk jeg bestilling på en protese til en 
kreftrammet pasient. Det var stor nedbryting av kje-
veben i første kvadrant og i andre kvadrant hadde 
pasienten en bro fra tann 23-26 (bilde 1). På grunn 
av sykdommen ville det bli en relativt stor oppbyg-
ging i akryl for å rekonstruere ansiktsfasongen. Jeg 
har ikke lært å lage obturatorproteser verken på sko-
len eller senere i praksis. Søk på internett ga bare 
masse bilder og ingen oppskrift. Jeg rådførte meg 
med min gode kollega Jürgen Spehr rundt temaet, 
det resulterte i noen nye gode råd. Det er også sånn 
at ved feilproduksjon får man nye ideer, sånn også 
for meg. Jeg hadde ved et annet tilfelle glemt å ta 
vekk plasten i kyvetten før koking av en protese. Stor 
var min glede da jeg åpnet kyvetten og det bare var å 
dra plasten av den kokte protesen. Riktignok var det 

noen sår og hakk i akrylen etter bretter i plasten som 
jeg måtte fikse på, men ellers var den helt ok. Og der 
oppsto ideen med å kunne dele akrylen ved å legge 
et plastlag i midten ved pressing og koking. Dermed 
var jeg i gang med obturatorprotesen min.

Prøveplate med tannoppstilling og oppbygging av 
kjeveområdet ble laget og prøvd ut i pasientens 
munn. Da dette var tilfredsstillende lagde jeg klam-
mere på tann 23 og 26 og deretter videre til kyvette-
ring og utkoking.

På ferdig rengjort kyvette klippet jeg til et plastskil-
leark slik at den dekket litt utenfor tannrekka buc-
calt i første kvadrant og litt inn mot ganepartiet. Med 
ferdigrørt kokakryl lagde jeg en liten «pølse» som jeg 
la over tennene, deretter den tilklipte plasten, mer 
akryl oppå der igjen og i resten av kyvetten og nytt 
plastark på toppen mot kjevekam og gane. Deretter 
ble akrylen presset og kokt på vanlig måte. Plasten 
inni akrylen ble selvfølgelig liggende.

Spenningen var stor da jeg åpnet kyvetten og fikk 
frem den ferdigkokte protesen. Plasten stakk godt 
ut buccalt og litt i ganen. Nå var det bare å bruke 
kniv og min gode «venn» «Power pillo», vibrerende 

1
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gipskniv, for å dele protesen der plastarket lå. De to 
protesedelene passet perfekt sammen da plasten var 
fjernet (bilde 2). 

Jeg slipte bort hakk og sår i kanten etter knivene 
og lagde meg en kant rundt hele for å kunne «lime» 
sammen med kaldakryl. Men først uthuling. Jeg 
tegnet inn to sirkler innenfor tilslipt kant på begge 
protesedelene, ca. 3 mm avstand. Innenfor innerste 
sirkel slipte jeg ut så mye som mulig av akrylen. Jeg 
passet hele tiden på å sjekke at delene passet godt 
sammen på det midterste sporet som var tegnet inn. 
Til slutt ruet jeg forsiktig over dette sporet for å lage 
heftmulighet for akrylen i dette området også (bilde 
3-4).

Jeg festet protesedelene sammen med en gummis-
trikk (bilde 5) og la deretter kaldakryl inn i den 
tilslipte kanten imellom de to protesedelene. Etter 
herding slipte og pusset jeg som vanlig (bilde 6-7).

Det oppsto noen utfordringer underveis. Siden dette 
var en protese med klammer på tann 23 var jeg redd 
for at festet til denne ville komme i veien for delin-
gen av protesen. Jeg tok ikke sjansen på å dekke 
denne delen av protesen med plasten og dermed 
risikere at klammeren skulle løsne ved delingen. 
Plasten ble derfor trukket litt unna dette området og 
dermed også under tann 21 og 22. Da jeg delte pro-
tesen burde jeg ha slipt meg mer opp mellom tann 
11 og 21 for å ha bedre kontroll på hvor protesen 
ville dele seg i dette området. Men i min iver gjorde 
jeg ikke det og dermed knakk tann 21 tvers over i 
gingivale tredjedel. Pasienten viser lite tenner så jeg 
tok sjansen på å «lime» tannen med blank kaldakryl 
i samme seanse som den andre kaldakrylen ble lagt. 
Alternativt måtte jeg ha byttet ut tann 21 med en ny 
protesetann. 

2 3

4

5

6
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| 16 Et annet problem jeg fikk var at det ble et lite hull 
ved tuber inn til den uthulte delen da jeg renoverte 
protesen. Kaldakrylen ville selvfølgelig ikke legge 
seg her da jeg prøvde å reparere hullet med kal-
dakryl og la protesen i trykkokeren. Jeg brukte der-
for først litt «Pattern Resin»  i hullet og deretter litt 
kaldakryl over. Ved uthuling kan en ikke slipe akry-
len for tynn i tilfelle en må korrigere mye utvendig 
på protesen ved renovering og eventuelt tilpassing i 
munnen (bilde 8).

En test jeg gjorde var å legge protesen i vann. Det er 
lurt å teste om protesen er ordentlig tett. Dersom det 

kommer luft ut av protesen i vannet vil det også ved 
bruk komme spytt og bakterier inn i hulrommet i 
protesen. Dermed blir protesen en bolig for en bakte-
rieutvikling som ikke er ønskelig. En kuriositet ved 
vanntesten er at den viser at protesen er lettere enn en 
ordinær kompakt protese, fordi den flyter opp (fig. 9). 

Det er mulig det finnes andre måter å løse denne 
oppgaven på, men sånn ble min metode. Og pasi-
enten ble veldig fornøyd med det ferdige resultatet 
(bilde 10-11, med og uten protese).

Takk til Jürgen for alle gode samtaler!

7

8 9 10 11

Fagsamling 2017
Sett av 22. og 23. september, da blir det Fagsamling på Park Inn by Radisson Alna/Oslo Hotell. Programmet  
for samlingen sendes ut sammen med dette nummeret av Tenner i Fokus. Der finner du mer informasjon  
om foredragsholdere og påmeldingsfrister. 

Det vil blant annet bli foredrag om fargeuttak, dental foto, bittfunksjon og samarbeidet mellom  
tanntekniker og tannlege, se side 28 for fullstendig program.

Vi holder også NTTFs årsmøte under Fagsamling 2017, og vi gleder oss til en flott dentalutstilling.

Deltakelse ved arrangementet gir 15 poeng i NTTFs etterutdanningsprogram.
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Planmecas åpne CAD/CAM-løsning
Den ideelle kombinasjon

•	Åpen løsning for alle digitale filer

•	Høy presisjon for protetiske arbeider

•	Integrert arbeidsflyt for klinikker og 

laboratorier

Skann

Design 

Produser

Planmeca PlanScan® 
Planmeca PlanScan® Lab

Planmeca PlanCAD® Premium

Planmeca PlanMill® 50 
PlanEasyMill™ fresesenter

www.planmeca.com www.plandent.no
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Karl-Arne er en kjent person for de 
fleste i vårt fag. Han er en hyggelig, 
jordnær mann som alltid er til stede 
der det skjer noe i tannteknikerfaget.

Han ble født i New York av norsk mor 
og tysk far. Bakgrunnen for dette var 
at hans mor hadde studert til tannlege 
i Sveits og Tyskland, her traff hun han 
som skulle bli Karl-Arnes far. Etter 
endt utdanning i Sveits/Tyskland rei-
ste den lille familien til USA for videre 
utdanning. Her kom Karl-Arne til ver-
den. Han var 5 år da de flyttet til Norge.
Etter at Karl-Arne var ferdig med al-
menutdanningen i 1970 reiste han 
tilbake til USA. Der startet han på ar-
kitektstudiet, men siden han var ame-
rikansk statsborger og nærmet seg 
alderen for militærtjeneste, beordret 
hans mor ham hjem til Norge i 1971. 

Hun var redd han skulle havne i Viet-
nam.  Dermed ble det ingen arkitektut-
danning på Karl-Arne. 

Han begynte nå å sikte seg inn på å bli 
tanntekniker. Da hans far var tanntek-
niker og arbeidet på et laboratorium i 
Tyskland, var han heldig å få jobb der. 
Her arbeidet han i tiden 1971 til 1974. 
Karl-Arne hadde håpet å få lærlinge-
kontrakt i Tyskland, men da kontrak-
ten uteble reiste han tilbake til Norge. 

Han søkte jobb hos tanntekniker Hel-
gesen, samtidig søkte han også om 
opptak på møbelsnekkerskolen i Lunde 
i Telemark, og kom inn.

Det å arbeide med hendene har alltid 
fascinert Karl-Arne. Han laget fuglebur 
og sykkelstativer og mange andre ting 

som barn. Den prosessen med å skape 
noe, var, og er, fortsatt viktig for ham.

Da han skulle begynne på møbelsnekker- 
skolen hadde han ikke hørt noe fra Hel-
gesen, så han troppet opp på skolen før-
ste dag. Han var ikke mer enn kommet  
i gang før rektor kom og fortalte at det 
var telefon til ham. Det var hans mor som  
kunne fortelle at han hadde fått jobben 
hos Helgesen. Dermed var det bare å 
pakke sammen, og reise til Oslo for 
å arbeide som tanntekniker. Han ble 
hos Helgesen til 1979. Han fikk plass 
på tannteknikerutdanningen på Sogn 
etter sommerferien i 1979, da det ble en  
ledig plass i 2. klasse. Våren 1981 avla 
han svenneprøven i tannteknikerfaget.
 
Ivoclar søkte i den perioden etter en 
kompetent person til å representere 

På besøk hos  
Karl-Arne Schneider
Av Stein Brath (tekst og foto) | st-brath@online.no

Tenner i Fokus har vært på Kongsberg for å hilse på Karl-Arne Schneider. Her bor han 
i en gammel del av byen, i et gammelt tømmerhus som er ca. 300 år gammelt. Dette 
huset kjøpte hans bestefar i 1916. Et spennende hus som har vært i familiens eie 
siden, og nå er det Karl-Arne som er eier av dette eventyrlige huset. Et hus med sjel. 
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firmaet i Skandinavia. Den personen 
som besøkte Skandinavia i det tidsrom-
met var Rene Oehen, en sveitsisk tann-
tekniker. Han hadde tidligere jobbet 
som tanntekniker i Sverige og kunne 
litt svensk. Han tok kontakt med Karl-
Arne og oppfordret ham til å søke på 
jobben. Etter en tid fikk han svar. De 
ba han komme ned til fabrikken for å 
testes. Der traff han igjen Rene Oehen, 
en mann han arbeidet nært med i flere 
år. Dessverre døde Rene brått i en alder 
av kun 30 år.

Kort tid etter at han hadde vært til te-
sting, fikk han brev om at han hadde 
fått jobben. I brevet stod det at han 
måtte komme ned på tre måneders 
skolering. Nå kjente Karl- Arne til 
mange av produktene deres fra før, og 
hadde også arbeidet med dem, så etter 
en måned fikk han beskjed om at han 
var klarert og ble ansatt pr 1. juli 1981. 
Han så for seg at dette engasjementet 
skulle ha en varighet på noen år, men 
han har nå vært ansatt i firmaet i 36 år. 
Og trives fortsatt veldig godt.

På den tiden Karl-Arne ble ansatt var 
Ivoclar interessert i å etablere seg i 
USA. Siden han var amerikansk stats-
borger ville de gjerne at han kunne 
hjelpe dem i denne prosessen, men det 
hadde han liten lyst til.

Da Ivoclar skulle stake ut hans plass i 
firmaet ble det bestemt at han skulle 
arbeide halv tid i Danmark og halv 
tid i Norge, og slik har det vært i alle 
disse årene. Ledelsen mente at det var 
for lite marked dersom han bare skulle 
arbeide i et av landene. I en periode ar-
beidet han også litt i Sverige, og han 
hjalp også sporadisk til i Finland. Karl-
Arne synes det var vanskelig å jobbe i 
Finland. Det var viktig å beherske språ-
ket, noe han hadde problemer med. 
Fram til år 2000 var han også innom på 
Island, og etter år 2003 har han jobbet 
1 til 2 uker i året også der.

Karl-Arne tror ikke det blir enkelt å få 
noen til å ta på seg en jobb med så mye 
reising i dag. Det blir en livsstil som 
man må like, og som familie/venner 
må akseptere.

Det at Karl-Arne kunne tysk og var 
utdannet tanntekniker, har gjort ham 
til en selvsagt person å ha med seg på 
de kurs Ivoclar har arrangert i Sveits 
og Liechtenstein for skandinaver. Han 
har vært oversetter på kurs, ikke bare 

for fabrikkens egne kursholdere, men 
også blitt brukt for eksterne tyske 
kursgivere. Han har også oversatt kurs 
for Enrico Steger i Syd-Tirol og kurs på 
Metalor i Zurich. Karl-Arne oversetter 
ikke ord for ord, men lar kursholderen 
få prate om emnet en liten stund før 
han oversetter. Dersom han forstyrrer 
kursgiveren med å avbryte for mye 
ville foredraget bli veldig hakkete og 
ikke så lett å forstå for tilhørerne.
Denne metoden har vist seg å være vel-
lykket, og han blir fortsatt brukt som 
tolk/oversetter. I dag er det mest en-
gelsk som blir brukt som kursspråk på 
fabrikken, men Karl-Arne er med like-
vel. Nå er han mest med som en «bac-
kup», for er det noe kursdeltakerne 
ikke får med seg, kan det være godt 
å kunne bruke sitt eget språk for å få 
en god forklaring. Det vet deltakerne å 
sette pris på.

Når Karl-Arne reiser rundt og besøker 
tannteknikere ser han ikke på oss som 
kunder. Han ser på oss som kolleger. 
Han liker ikke å kalle seg selger, og ser 
derfor mer på seg selv som teknisk råd-
giver og demonstratør. Han er en tann-
tekniker som kan mye om produktene 
til sin oppdragsgiver. 

Harald Hesstvedt sa en gang til Karl-
Arne: Jeg kunne aldri hatt deg som sel-
ger. Her sender jeg deg ut på en ukes 
tur, og det eneste du har på bestillings-
blokka når du kommer tilbake er 4 por-
selenspensler.

Karl-Arne har alltid syntes at det å 
lage tenner har vært moro. Han har 
sett andre kolleger som går over i in-
dustrien fjerner seg fra det praktiske. 
De blir mer teoretikere. Han mener 
det er en styrke at når han kommer 
på et laboratorium for å vise frem et 
produkt, så kan han også vise hvordan 
man kan jobbe med det i praksis. Som 
han sier, så er han nok ikke blant de 
raskeste tannteknikerne, men det har 

heller ikke vært et mål. Det viktigste 
har vært å kunne vise fram et produkt 
på en god måte.

- Det var en stor overgang fra å sitte 
og produsere tenner på et laborato-
rium, til å demonstrere et produkt med 
mange kollegaer hengende over seg å 
puste deg i nakken, samtidig som de 
stilte spørsmål hele tiden. - Til å be-
gynne med var det litt skremmende, 
men man venner seg til det, og så er 
det jo bare kolleger som omkranser 
meg, sier Karl-Arne.

Karl-Arne har også reist en del i andre 
land. Sammen med et par andre kolle-
ger har han reist rundt i England og 
Skottland på et tannteknisk roadshow. 
Flere ganger har han vært på Chicago 
Midwinter Meeting. Her har han ikke 
stått bak skranken, men bare gått 
rundt som gjest. 

Han var også med på Køln-messen i 
mange år fram til 2001. Han var både 
foran og bak skranken, men syntes det 
ble for stort etter hvert. 

Derimot har han gjennom en periode 
på ca. 35 år alltid vært til stede på de 
årlige dentalmessene i Sverige, Dan-
mark og Norge. 

Tidligere ble Skandefa-messen i Kø-
benhavn arrangert i januar, og de in-
volverte måtte reise ned for å rigge opp 
standen på morgenen 2. januar. Det var 
full fart 3 dager til ende. Dette fungerte 
ikke tilfredsstillende. Tidspunktet for 
messen ble derfor endret til senere ut 
på våren. Samtidig ble messens navn 
endret fra «Januarkursusene» til Scan-
defa messen.

I de første 10 årene Karl-Arne arbeidet 
for Ivoclar hadde han med seg ca. 20 
norske tannteknikere på kurs i Sveits 
eller Liechtenstein i januar hvert år. 
Kursene hadde en varighet på en uke. 

Når Karl-Arne reiser rundt og besøker tannteknikere 

ser han ikke på oss som kunder. Han ser på oss  

som kolleger. Han liker ikke å kalle seg selger, og  

ser derfor mer på seg selv som teknisk rådgiver  

og demonstratør. Han er en tanntekniker som kan 

mye om produktene til sin oppdragsgiver.
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Dette samværet, sammen med alle la-
boratoriebesøkene han har gjennom-
ført jevnlig i de nordiske landene, 
har gitt Karl-Arne en stor faglig kon-
taktflate. Han kjenner «alle», og «alle» 
kjenner ham. Dette har også skapt mye 
vennskap mellom ham og folk innen 
dentalbransjen. 

Vi som tannteknikere har vært heldige 
som har hatt en mann som Karl-Arne å 
spørre til råds, og jeg vil tro at mange 
har brukt denne muligheten. Det å ha en 
kompetent tanntekniker som en faglig 
spydspiss inn i bransjen er uvurderlig. 
Nå som Karl-Arne begynner å bli «vok-
sen», og ser pensjonisttilværelsen i det 
fjerne, kan vi risikere at han blir erstat-
tet med en «vanlig» selger med tiden. 

Karl-Arne har alltid gledet seg til å gå 
på jobben. Han kan ha vært sliten, men 
gleden med å gå på jobben har han hatt 
hele tiden. Det å kunne reise ut til en 
kollega for å kunne hjelpe til med å 
prøve å løse et problem har alltid vært 
lystbetont, og det å omgås kollegaer 
gjør også at jeg lærer noe hver dag, 
sier han.

Han har prøvd etter beste evne å be-
søke tannteknikere over hele landet, 
men den senere tiden har ikke tiden 
strukket til. Det har vært viktig å pri-
oritere de kollegene som har hatt et 
problem, mener han.

Tidligere var han også til stede på års-
møter rundt om i landet. Han tillater 

seg å fremheve møtene i Nord-Norge. 
Uten forkleinelse for noen andre, så 
har det vært noe spesielt med dette 
årlige møtet. Han husker spesielt et 
møte på Fauske. Her ble han ønsket 
velkommen til «familien», og som han 
sier, så var det slik han følte det også. 
Når Karl-Arne reiser, spesielt i dette 
distriktet, så er det ofte at de han be-
søker insisterer på at han skal bli med 
hjem til mat og drikke samt overnat-
ting. Dette har gjort at han også har 
blitt kjent med kollegenes familier. 

Karl-Arne har en egenskap som kan-
skje mange misunner ham; han kan 
sovne hvor som helst, når som helst og 
med hvem som helst. Med hvem som 
helst, mener han at han sovner for ek-
sempel på flyet, og der vet man sjelden 
hvem som sitter i setet ved siden av. 
Det kan virke usosialt, men han blir da 
desto mer sosial når han er våken. 

En gang han skulle fly fra Torp til Kø-
benhavn sovnet han som vanlig. I det 
han våknet merket han at han var litt 
«fuktig» i skjegget. Han tørket det av og 
tenkte ikke mer på det. Når flyvertin-
nen passerte i midtgangen smilte hun 
litt ekstra til Karl-Arne, og han smilte 
tilbake. Da han forlot flyet smilte fly-
vertinnen igjen, og hun ønsket han 
en riktig god dag. Det var først da 
han sto og ventet ved bagasjebåndet 
at han forsto hvorfor hun hadde smilt 
ekstra mye. Han hadde siklet nedover 
skjorten i den grad at han måtte bytte 
skjorte der og da.

Ved siden av jobben som Ivoclar sin 
forlengede arm i Norden har Karl-Arne 
en stor interesse for jakt. Han reiser så 
ofte han kan ut på jakt i Norge, Sve-
rige, Polen, Skottland og tre ganger 
har han vært på bjørnejakt i Canada.  
Det er en kameratgjeng som er med på 
disse turene. Hvert år i februar reiser 
de til Møsvann. De siste årene har det 
ikke blitt så mye vilt, men de går på 
ski, lager god mat og har det hyggelig. 
I Sverige jakter de på rådyr, og de er i 
Skottland en gang i året på hjortejakt. 
Polen blir også besøkt flere ganger i 
året. Når de er på drivjakt er Karl-Arne 
glad for at de er en kameratgjeng som 
drar sammen. Det er viktig å kunne 
stole på sidemannen, og å vite at han 
kan betjene sitt gevær. De gangene de 
har vært i Canada har de jaktet på for-
skjellige steder. Sist de reiste fløy de til 
Vancouver. Der byttet de til et mindre 
fly, og fløy til Prins George. Derfra ble 
de kjørt ca. 5 timer inn i villmarken. 
Her var de i 12 dager uten elektrisk 
strøm og telefonkontakt.

Når han etter hvert blir pensjonist 
håper han å få mer tid til jaktturer. Det 
er ikke det å drepe et dyr som er det 
viktigste. Dersom han ikke er sikker på 
å få inn et perfekt skudd vil han heller 
at dyret skal gå. Det er det sosiale, na-
turopplevelsen og spenningen som er 
det sentrale med disse turene.
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Ny lov om offentlige 
anskaffelser
Som omtalt i Tenner i Fokus 5/2016 har Stortinget vedtatt en ny lov 
om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven). Loven trådte i kraft 
den 1. januar 2017. De tilknyttede forskriftene ble offentliggjort rett 
før nyttår. 

Den viktigste endringen er at anskaffelser under 1,1 millioner kroner 
ikke lenger skal kunngjøres. Grensen var tidligere på 500 000 kroner. 
Innkjøp under terskelverdien må likevel fortsatt følge grunnleggende 
krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne 
dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført. De nye reglene 
åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog for å få til 
en god anskaffelse det vil si at forhandlingsforbudet fjernes.

Forberedende undersøkelser
Oppdragsgiver kan gjennomføre markedsundersøkelser for å forbe-
rede anskaffelsen og gi informasjon til leverandørene om sine planer 
og behov. Vedkommende kan også innhente eller motta råd fra 
uavhengige eksperter, myndigheter, leverandører osv. Rådene kan 
brukes i planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsen. 

Dialog med leverandører før konkurransen
Når en leverandør eller en virksomhet tilknyttet leverandøren har gitt 
råd til oppdragsgiveren forut for konkurransen, skal oppdragsgiveren 
treffe egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig 
konkurransefordel dersom han deltar i konkurransen. Det samme 
gjelder dersom leverandøren har vært involvert i planleggingen av 
konkurransen på annen måte.

Forskriftene til Anskaffelsesloven er relativ omfattende og her er det 
kun tatt et par relevante paragrafer. Alle konkurranser skal kunngjø-
res i Doffin, og NTTF vil fortsette med å sende ut informasjon om nye 
anbud til våre medlemmer. På forespørsel kan NTTFs administrasjon 
gi ytterligere informasjon om lov og forskrifter. 

Kilde: www.lovdata.no

Helsepolitisk 
barometer
Kantar TNS har gjennomført det årlige Helsepolitiske barometeret 
for å kartlegge befolkningens oppfatninger og forventninger til 
helsepolitikken. Tirsdag 28. mars ble resultatene presentert på 
Filmens Hus foran en fullsatt sal med mange representanter fra det 
politiske Helse-Norge. Støtten og tilliten til tannhelsetjenesten er stor i 
befolkningen. 

Tannturisme er ikke et økende fenomen
Tross inntrykk man kan få fra media, er det relativt få som velger 
å få utført sin tannbehandling utenlands. Kun 4% av deltakerne i 
Helsepolitisk barometer svarer at de har vært hos tannlege i utlandet 
de siste to årene, og da er akutte behandlingsbehov på utenlandsreise 
inkludert. Den norske tannlegeforening har spurt om dette i 
undersøkelser både i 2007 og 2011, begge ganger med tilsvarende 
resultater. Det kan med andre ord ikke ses noen økende tendens på 
området. 

Når det gjelder grunner til å velge tannbehandling i Norge, så 
fremholdes faglig dyktighet som det viktigste argumentet. Selv om det 
kan være noen kroner å spare, er skepsis til fagligheten den viktigste 
barrieren for de fleste (45%) mot å si ja til tannbehandling i utlandet. 
Dette signaliserer samtidig høy tillit til norske tannleger. Nesten like 
viktig er frykten for å bli lurt (42%), og problemer med videre oppfølging 
(38%). 

Ber om økt støtte og mer fokus på antibiotikaresistens
Det er relativt få (13%) som er bekymret over den smittefaren man 
kan utsette seg for ved å velge behandling i utlandet. Behandlingen 
som nordmenn på «tannreise» mottar i utlandet, innebærer ofte større 
operative inngrep og økt risiko for smitte. NTFF mener at myndighetene 
her må ta en tydeligere rolle. Det vedtaket som Stortinget fattet 
23. februar, er et skritt i riktig retning for å motvirke økt omfang av 
pasientbehandling, inkludert tannbehandling, i land med høy risiko for 
spredning av resistente bakterier.

Kilder:
www.tns-gallup.no/globalassets/ekspertiseomrader/politikk-og-samfunn/helsepolitisk/helsepolitisk-
barometer-2017_presentasjon_kantar-tns_eva-fosby-livgard_for-publisering.pdf
www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/Helsepolitisk-barometer-bekrefter-stor-tillit-til-
tannhelsetjenesten.aspx

NPE: Årsrapport 2016 
Årsrapporten fra Norsk Pasientskadeerstatning har blitt offentliggjort. Som autorisert helsepersonell er tannteknikere pliktige 
til å være med i og betale tilskudd til ordningen. Plikten er hjemlet i Pasientskadeloven og tilskuddssatsene er fastsatt i 
forskrift. 

Norges Tannteknikerforbund har siden 2009 hatt en kollektivavtale med NPE. Det betyr at alle medlemmer som driver egen 
lab, og deres ansatte, er dekket inn av ordningen. NTTF sørger for at inn- og utmeldinger samt endringer i antall årsverk blir 
innrapportert, og at tilskuddet til NPE blir betalt. Er du ansatt på en lab hvor eier ikke er NTTF-medlem er du ikke dekket inn 
av kollektivavtalen, selv om du er medlem av NTTF. Du bør sjekke med arbeidsgiver om eier (og bedriften) er innmeldt i NPE. 

I perioden 2009-2015 har det vært åtte klager over tannteknikere. To har fått medhold, 3 har fått avslag og tre saker er 
fortsatt under behandling. Det er utbetalt 56 000 kroner i erstatning, og begge sakene var utenfor kollektivavtalen, dvs. de har ikke vært 
medlemmer av NTTF. Det har vært en sak mot et NTTF-medlem, men vedkommende fikk avslag. 

Fondet for pasientskadeordningen innen privat helsetjeneste finansier utbetaling av erstatninger for pasientskader innen dette området. Fondet 
dekker også driftsutgifter knyttet til saksbehandling i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Helseklage og pasienters utgifter til advokater knyttet til 
saker i privat helsetjeneste. Aktørene i privat helsetjeneste skal fullt ut dekke utgiftene knyttet til pasientskadesaker fra dette området.

Pasientskadeloven ble endret med virkning fra 1. januar 2016. En av endringene var at den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles 
av NPE, heves fra 5000 til 10 000 kroner. Hvis pasientskaden har skjedd etter 1. januar 2016 og erstatningssøkeren har et økonomisk tap på mindre 
enn 10 000 kroner, kan han eller hun ikke søke erstatning fra NPE. Da må søkeren i stedet henvende seg direkte til det behandlingsstedet der skaden 
skjedde.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden har gått opp fra 2015 til 2016. Fra erstatningskravet er mottatt og til ansvarsvedtaket er fattet har tiden 
gått opp fra 242 til 261 dager, og fra positivt vedtak er fattet til beregningsvedtak har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden gått opp fra 328 til 
371 dager, altså et drøyt år. Det er uakseptabelt for pasientene at de må vente i nesten to år fra de fremmer krav til de får utbetalt erstatningen.  

Kilde: www.npe.no/no/Om-NPE/Arsmelding

ORGANISATORISK SMÅNYTT
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

ÅRSRAPPORT 
2016
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Ønsker du å fordype deg faglig i 
2017/2018?   
Har du planer om å etter- og/eller videreutdanne deg i nærmeste fremtid? Da kan du søke stipend fra NTTF og 
Norsk Orthoform Depots utdanningsfond. Fondet støtter tannteknikere som ønsker faglig påfyll. 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 22. juni 2017, og tildeling gjøres på NTTFs Fagsamling 22. – 23. 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.

FOR ALLE MEDLEMMER

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

Deltakelse i diplomgivende etterutdanningsprogram

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

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

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, Choice 
Hotels Scandinavia, Thon hotellene, Scandic Hotels, 
Norengros, Sixt, Vianor og private forsikringer – for mer 
informasjon og hvordan du benytter medlemsfordelene, 
logg deg inn på www.nttf.no sine medlemssider

Medlemsfordeler

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 Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00

Gunstig forsikringstilbud ved sykdomsavbrudd, samt  
ulykkesforsikring gjennom Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00

Gunstige forsikringer for bedrift, bygning, eiendeler mv 
gjennom Matrix Insurance

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,  
Jetpack, Dekkmann, Ford, Hogia, RS Bilpartner, CHAQWA 
kaffe og kaffemaskiner, overtidsmat fra Peppes Pizza, 
Impact og People4you rekrutteringstjenester, NoDSGN, 
Interflora, Top-Print, Custodis, BergHansen og Lyreco.
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23 |Det lønner seg å jobbe på distansenivå!
For fire år siden lanserte vi ATLANTIS suprastructures  
- skrueretinerte faste og avtagbare implantatløsninger.  
Siden lanseringen har ATLANTIS suprastructures vokst seg 
stor på det norske markedet og vi ser at stadig flere tann- 
leger drar nytte av den presise passformen og de muligheter 
vinklede skruekanaler gir. 
 
For å få best mulig passform med ATLANTIS suprastructures 
på Astra Tech Implant System anbefaler vi at man jobber på 
distansenivå. Studier* viser at benyttelse av distanser ved 
installasjon av implantatbroer resulterer i en bedre passform 
og færre komplikasjoner.

VÅRKAMPANJE 
- nå blir det enda flere fordeler  
med å jobbe på distansenivå!
Denne våren senker vi listeprisen på  

UniAbutment (brodistanser) med 30% 
og gjør det enda mer lønnsomt å jobbe 
på best mulig vis. Snakk med din lokale 

representant fra Dentsply Sirona  
Implants for mer informasjon.

Referanser
1. Hjalmarsson L, Smedberg JI, Pettersson M,
Jemt T. Implant-level prostheses in the edentulous max-
illa: A comparison with conventional
abutment-level prostheses after 5 years of use.
Int J Prosthodont 2011;24(2):158-67.

2. Jimbo R, Halldin A, Janda M, Vandeweghe S,
Wennerberg A. Implant fracture as a result
of misfit and misusage of cast-to abutments:
Reported clinical cases and finite element
analysis. 2012:Poster presentation Astra Tech
World Congress, May 9-12 2012, Gothenburg,
Sweden.

3. Jimbo R, Halldin A, Janda M, Wennerberg A,
Vandeweghe S. Vertical fracture and marginal
bone loss of internal-connection implants: A finite
element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants
2013;28(4):e171-6.

Atlantis®



| 24 |   Tenner i Fokus  |  April 2017

| 24

Vi hadde begge sett frem til å delta på 
Tandteknikerdagarna. Karen skulle se 
gamle kjente på nytt og jeg skulle treffe 
våre svenske kollegaer for første gang. 
Det ble et fint møte, hvor vi raskt opp-
daterte hverandre om stort og smått og 
så måtte leder Olle Sahlin forte seg vi-
dere for å åpne Tandteknikerdagarna. 

Det var mange fine foredrag i løpet av 
de to dagene den svenske fagsamlin-
gen varte. Allikevel, var to av foredra-
gene spesielt interessante. 

Det første handlet om intraoral skan-
ning av tannlege Robert Nedelcu. Han 
tok oss gjennom et utall av skannere og 
visste oss hvilke svakheter og styrker 
den enkelte skanneren har. Hva er det 
viktig for en tanntekniker å se etter og 

vite om, når man skal velge skanner. 
Hvor høy oppløsing ønsker man eller 
sagt med andre ord, hvor mye «grums» 
er en villig til å tolerere og hvor mye er 
man villig til å betale for en skanner. 
Han gikk også gjennom forskjellen på 
nøyaktighet og presisjon. Foredraget 
var svært nyttig og ga en god oversikt 
over dagens skannere. 

Det andre foredraget handlet om 
hvilken modell man skal stole på; in-
traorale 3D-filer, gipsmodeller eller 
printede modeller. Tannlege og tann-
tekniker Michael Braian demonstrerte 
tradisjonell, halv- og heldigital arbeids-
flyt. Mange liker fortsatt best å ha en 
gipsmodell å jobbe ut fra, og noen gan-
ger er det også den beste løsningen. 
Mange ganger kan en printet modell 

erstatte gipsmodellen, men ikke alltid 
og er det i det hele tatt nødvendig med 
en fysisk modell, når vi har fremra-
gende maskiner som kan hjelpe oss. 
Det var noen av spørsmålene og dilem-
maene han stilte oss over. 

Som på vår egen fagsamling, var det 
også en fin utstilling på Tandtekniker-
dagarna. Vi var rundt å titte og hilse på 
kjente folk. Det var også enkelte nye 
utstillere som vi vil prøve å få til Oslo 
i september. 

Fredag kveld var det middag, under-
holdning og tannteknikerparty. Totalt 
136 deltakere, inklusive forelesere og 
utstillere, var påmeldt samlingen. Alt i 
alt et par minne- og innholdsrike dager 
i den svenske hovedstaden. 

Tandteknikerdagarna 2017
Synes du også det er lenge til neste fagsamling? Som NTTF-medlem kan du delta 
på Tandteknikerdagarna i regi av Sveriges Tandteknikerförbund til medlemspris. 
I år ble den arrangert i månedsskiftet mars/april og styreleder og daglig leder tok 
turen for å få faglig påfyll og være gjester på svenskenes fagsamling.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto: Björn Hasselblad

Olle Sahlin Robert Nedelcu

Michael Braian
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25 |Bursdager 
NTTF Gratulerer

40 år

Peter Linde  18. juli 

50 år

Tor Oscar Hatlemark 24. mai
Dario Vigorelli 24. mai

60 år

Sverre Olav Kjærvik 14. mai

70 år

Paul Blomquist 22. august

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

BRILLIANT Crios

REINFORCED COMPOSITE BLOC FOR PERMANENT RESTORATION

  High � exural strength –
 resistant restorations

  Tooth-like modulus of elasticity – 
 shock absorbing

  Wear resistant and gentle to the antagonist

00
31

61

High performance – made brilliant

Coltène/Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH, 9450 Altstätten/Switzerland
Kontakt: Ragnhild Holberg, tel: +47 91312759 eller Ragnhild.Holberg@coltene.com
www.coltene.com

Tanntekniske maskiner 
og materialer til salgs
Tanntekniske maskiner og materialer til salgs  
snarest, blant annet Sirona fresmaskin og skanner. 

Flere opplysninger på mobil 95 13 32 25

Laboratorium til salgs
Tannteknisk laboratorium med Strauman skanner  
i tannlegefellesskap på Sørlandet til salgs. 

Ring telefon 416 34 495
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NTTF på IDS 2017
Sju forventningsfylte NTTFere møttes på flyplassen i Düsseldorf. De neste  
to dagene skulle det «bare» handle om tenner. Vi var på vei til IDS i Køln. 

For første gang arrangerte NTTF fagreise  
til IDS i samarbeid med Expert Reiser 
og det Norsk-Tyske Handelskammeret 
fra 22.–24. mars. Den tilbudte pakke- 
reisen inkluderte messekort og én mid-
dag i gamlebyen i Düsseldorf, hvor vi altså  
også bodde. Turen mellom Düsseldorf og 
Køln foregikk med tog og messekortet  
ga oss rabatt på Deutsche Bahn og gratis  
lokaltrafikk.
 
Om IDS
International Dental Show (IDS) ble av-
holdt i Køln 21.–25. mars 2017. 2305  
utstillere fra 59 land presenterte de ny-
este produktene, utviklingen og trender  
innen dentalbransjen på 163 000 m2 
utstillingsareal i seks ulike haller over 
flere etasjer. Drøyt 155 000 besøkende 
fra 157 land var på messen. Vi møtte 
mange andre norske tannteknikere på 
IDS, både blant de besøkene og blant 
utstillerne. Det sier seg selv at når IDS 
er så svært, rekker du ikke å få med 
deg alt. Du må helt enkelt lage en plan 
for hvilke utstillere du MÅ besøke og 
hvilke du kunne tenke deg å besøke, og 
sette sammen din egen besøksguide. 

Den digitale utviklingen innen vårt fag 
satte sitt store preg på IDS. Du kunne 
nesten ikke bevege deg uten å se en 
skanner, 3D-printer mm. Noen av de 
fremste bedriftene innen det digitale, 
hadde da også store stand på messen. 

Den andre trenden som var åpenbar selv  
for en ikke-faglært som undertegnede, 
var fokuset på implantater. De fantes i 
snart sagt alle former og størrelser. Jeg 
tror aldri jeg har sett så mange forskjel-
lige skruer i hele mitt liv.
 
VDZI
Det Norsk-Tyske Handelskammeret 
hadde arrangert et møte for NTTF med 
vår tyske søsterorganisasjon, VDZI. 
Vi fikk hilst på president, generalse-
kretær og leder for deres utdannings-
seksjon. VDZI var meget opptatt at 
utdanningen til tanntekniker. De for-
talte om deres lærlingesystem i Tysk-
land hvor man veksler mellom teori og 
praksis gjennom hele utdanningen. De 
hadde mange spørsmål til den norske 
utdanningen, som de oppfattet som 
nok så teoretisk. Det var flott å møte 
våre tyske venner. VDZI og NTTF ble 
enige om å fortsette samtalen på et bi-
lateralt møte i Berlin i juni måned. 

FEPPD
Deres utsendte medarbeider var også 
innom standen til FEPPD, NTTFs eu-
ropeiske samarbeidsorganisasjon. 
Høsten 2016 besluttet styret at NTTF 
skulle gå fra å være fullgyldig medlem 
til å blir «corresponding member», en 
slags interessemedlem, og at vi ikke 
skulle delta i FEPPDs generalforsam-
ling i 2017. Jeg har ikke tidligere møtt 

representanter fra FEPPD og synes det 
kunne være en hyggelig gjest, spesielt 
i lyset av ovenstående vedtak. De satte 
da også stor pris på at jeg stakk innom 
og vi hadde en fin prat om NTTFs vi-
dere medlemskap i FEPPD, deres ar-
beid og kommende generalforsamling. 

Sosialt samvær
Det faglige fellesskapet og det å bli bedre  
kjent med andre NTTF-medlemmer, er 
et viktig element på ethvert arrange-
ment i regi av Norges Tannteknikerfor-
bund. Slik også på denne turen. Somt 
tidligere omtalt inneholdt pakkereisen 
også en middag. Vi spiste en tradisjo-
nell lokal middag på et sjarmerende 
brygghus i gamlebyen i Düsseldorf. 
Utover det var vi så heldige å møte 
NTTFere, som reiste på egen hånd eller 
med kunde, til lunsj og på messen. 

Oppsummering
Å besøke IDS var en stor opplevelse på  
alle måter. Vi fikk sett hvordan den tekno- 
logiske utviklingen fra digitalisert frem-
stilling av avtrykk til ferdig produkt  
skyter fart. Faglig oppdatering er viktig  
for enhver tanntekniker og viten om ny 
teknologi er essensiell når man skal in-
vestere i nytt utstyr. Vi fikk kost oss sam- 
men og ikke minst, var vi en del av enormt  
faglig fellesskap. Tenk, over 155 000 
mennesker interesserer seg for tenner.  
Samtidig! Jeg drar gjerne tilbake i 2019. 
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1. Terje på tur, Foto: Helle Hagenau
2. IDS inngang, Foto: Bjørn Erik Markmanrud
3. Oversiktsbilde, Foto: Bjørn Erik Markmanrud
4. Implantatstand, Foto: Trine Bruun
5. Proteser, Foto: Trine Bruun
6. Små tenner, Foto: Helle Hagenau
7. Store tenner, Foto: Helle Hagenau
8. Tannhelseaksjon, Foto: Helle Hagenau
9. Dukke, Foto: Bjørn Erik Markmanrud
10. Bestevennen 1, Foto: Bjørn Erik Markmanrud
11. Bestevennen 2, Foto: Helle Hagenau
12. VDZI president Uwe Breuer, Foto: Helle Hagenau
13. Lunsj, Foto: Ulf Bjerke
14. Reservasjon, Foto: Helle Hagenau
15. Middag, Foto: Bjørn Erik Markmanrud
16. Randi og Bjørn Erik, Foto: Annette Velle
17. Lokal mat, Foto: Inger Dervo
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Lørdag 23. september

09.00 Utstillingen åpner

10.00-10.45 See prosthetics from a new angle Xabier Egurbide

10.45–11.30 Straumann Digital Solutions Morten Thorstensen  
og Esben Kardel

11.30–12.15 Aesthetic evolution of dental zirconia Uwe Greitens

12.15-14.00 Tid i utstillingen
Lunsj

14.00-16.00
Hvordan kombinere tannlegens og tannteknikerens  
kompetanser i et samarbeid mot et innovativt, langvarig  
og estetisk resultat

Esben Kardel og  
Jørgen Gad

Fredag 22. september

09.00 Åpning av utstilling 
Registrering

09.30

Åpning av Fagsamling 2017 
Styreleder Karen Tveitevåg
Tannteknikeren som helsepersonell og produsenter av medisinsk 
utstyr v/ Bjørn Kristian Berge og Petter Alexander Strømme,  
Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler, Helsedirektoratet 
Dekan Pål Barkvoll (ikke bekreftet)

10.45–11.00 Pause

11.00–12.00 Predictable success Hubert Schenk 

12.00–14.00 Tid i utstillingen 
Lunsj

14.00–15.00 Hva bør jeg som tanntekniker kunne om bittfunksjon? Asbjørn Jokstad 

15.00–16.00 Dental photography – shoot like a PRO concept Milos Miladinov

16.00–16.15 Pause

16.15–18.00 Årsmøte for medlemmer i NTTF 
Tid i utstillingen for ikke-medlemmer

18.00–19.00 Tid i utstillingen

20.00 Vennefest

P R O G R A M

G U L L S P O N S O R

G U L L S P O N S O R

G U L L S P O N S O R

Fagsamling 2017
 23.–24. SEPTEMBER

G U L L S P O N S O R E R :

ehd ceehhedd teenee
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nogusra@nogusra.no
Tlf: 22 96 61 00

Medentika  - garanti på våre produkter samt implantater fra andre produsenter

Ny fargeskala?
Vi har 10 % rabatt på ny vita shadeguide classic eller linear guide.

Nogusra AS - Tlf: 22 96 61 00 - nogusra@nogusra.no
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Krav til innhold  
i arbeidsavtale
Jeg har jobbet alene i flere år, men har nå behov for å ansette en eller to 

tannteknikere. Hva må/bør være med i en arbeidskontrakt? 

      n.n 

Etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 (aml.) § 14-5 skal en arbeidsavtale 
alltid inngås skriftlig. Videre oppstiller aml. § 14-6 minimumskrav til innholdet i en 
arbeidsavtale. I følge bestemmelsen skal arbeidsavtalen ”… inneholde opplysninger om 
forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet”, hvor det i bestemmelsen er listet 
opp en rekke eksempler på forhold som er av vesentlig betydning, og som derfor skal 
være med i arbeidsavtalen. Som hovedregel vil de angitte kravene i aml. § 14-6 gi en 
tilstrekkelig angivelse av hva som anses som vesentlig for arbeidsforholdet:

a) Partenes identitet
Navn, adresse og fødsels-/organisasjonsnummer bør være med for å identifisere 
arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det vil normalt være av sentral betydning for en arbeidstaker å kjenne til hvem som er 
vedkommendes arbeidsgiver, og arbeidsgiver må som utgangspunkt bære risikoen for 
manglende klargjøring av hvem som er ansvarlig på arbeidsgiversiden.

b) Arbeidsplassen
Selv om arbeidsplassen skal angis i arbeidsavtalen, er det ikke ment å skulle 
begrense adgangen til forflytning eller overføring til annet arbeidssted.

Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal 
arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, 
og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.

c) En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller 
arbeidskategori
Bestemmelsen innebærer at det skal opplyses om arbeidstakerens faktiske status 
ved ansettelsen, og er ikke ment å gi arbeidstakeren en rett på en bestemt tittel 
eller et bestemt arbeid.

Her kan det tenkes tatt inn en ”fleksibilitetsklausul” som fastslår at 
arbeidstakeren ikke har noe rettskrav på bestemte arbeidsoppgaver, men må 
finne seg i endringer av arbeidsoppgavene avhengig av arbeidsgivers behov.

d) Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse legges til grunn for fristen til å 
inngå skriftlig arbeidsavtale, og får også betydning for beregning av ansiennitet.

e) Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt 
grunnlaget for ansettelsen
I midlertidige ansettelsesforhold skal det opplyses om forventet varighet, men 
varigheten trenger ikke angis eksakt. Det kan for eksempel være en nærmere 
tidsperiodes avslutning eller oppdragets avslutning. 

Rettsgrunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal angis, slik det lettere skal  
kunne etterprøves om ansettelsen er rettmessig. Typiske grunner vil være at arbeidets  
karakter tilsier det og arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i virksom-
heten eller at det ansettes i vikariat (arbeid i stedet for en annen eller andre).

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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For mer informasjon og bestilling
800 41 941
salg@karasmussen.com

Den ultimate polering for: 
Lithium Disilicate, Zirconia, Porselen, 
CAD/CAM restaureringer, Komposit 

DVA Zircon-Brite 40g
VN: PPZIRCON-40

DVA WOW-Polishing Paste 30g
VN: WOW-30

Forhåndspoler uten å fjerne spesial-
effekter. Mal og brenn: Forsegle zirkonia 
raskt og enkelt. Spar penger ved å bruke 
mindre glans væske. Oppnå høyere glans 
på halvparten av tiden.

For tannlege korrigeringer.

DVA Ceramo-Dotz 
VN: CDCERDOT-60

DVA Tac gel adhesiv
VN: TAGEL

Benyttes til å holde fasetter, kroner og små støp på 
plass under arbeid.
Vannløselig.

DVA Isolering Akryl/Gips 
VN: SEAPS16

Separering mellom akryl/gips og gips/gips.
480ml

Lik oss
på Facebook

Høyglans poleringskrem for proteser, partiell 
proteser, akryl kroner, broer og kjeveortope-
diske materialer. Også utmerket for 
kompositt. Finnes også i poleringsost.

DVA Acryl-Marvel poler krem
VN: AM/AMII

DVA Conditioner pen 
VN: VS-VSCPEN

DVA Very special separator pen
VN: VS-VSSPEN

Forsegler og herder gipsmodellen. 
Hindrer isoleringen å trenge inn i gipsen.

Isolering mellom gips, voks, porselen og 
komposittmaterialer. Bør brukes sammen med 
conditioner.

Sintrede diamant stener for Zirconia, Lithium-Disilicat og all keramikk. 
Skarp og rask sliping uten chipping. Beholder formen og varer lenge. 

DVA Sin-Cer

SCKE  SCFL  SCBL SCTP         SCCY        SCLF        SCBL-L

Vi anbefaler kvalitetsprodukter fra DVA
- fantastiske løsninger for vanskelige utfordringer!
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f) Eventuelle prøvetidsbestemmelser
Prøvetiden kan maksimalt være seks måneder og må 
avtales særskilt i arbeidsavtalen om den skal gjelde. 
Ved lengre fravær under prøvetiden kan prøveperioden 
forlenges dersom denne adgangen er tatt inn i 
arbeidsavtalen.

g) Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og 
reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
Det er tilstrekkelig med en henvisning til ferielovens 
bestemmelser.

h) Arbeidstakerens og arbeidsgiverens 
oppsigelsesfrister
Dersom partene ikke ønsker å fravike lovens 
oppsigelsesfrister, i den grad dette er mulig, er det 
er tilstrekkelig med en henvisning til reglene om 
oppsigelsesfrister i aml.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt er hovedregelen en 
gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.

i) Den gjeldende eller avtalte lønn ved 
arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg 
og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, 
for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller 
nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for 
lønnsutbetaling
Det er tilstrekkelig med en henvisning til lover, 
forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer forholdet.

j) Lengde og plassering av den avtalte daglige og 
ukentlige arbeidstid
Det er den gjennomsnittlige normale arbeidsdagen/
uken som må angis. Arbeid f.eks. på søndager som er 
sporadisk og som er begrunnet i et særlig tidsavgrenset 
behov vil ikke kunne reguleres i arbeidsavtalen.

k) Lengde av pauser
Arbeidstaker skal ha minst én pause dersom den 
daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. 
Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis 
den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

l) Avtale om særlig arbeidstidsordning
Vesentlige endringer i arbeidstidsordningen som 
ikke kommer klart til uttrykk i arbeidsavtalen, kan 
arbeidsgiveren bare gjennomføre dersom det oppstår 
enighet om vilkårene.

m) Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som 
regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått 
av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen 
inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.
Det er tilstrekkelig med en henvisning til tariffavtaler 
som regulerer arbeidstakerens ansettelsesforhold. 

Forholdene som er angitt i aml. § 14-6 er som sagt minstekrav, 
og partene står fritt til å ta inn flere og mer detaljerte bestem- 
melser i arbeidsavtalen, så lenge disse ikke er i strid med 
ufravikelig lov eller tariffavtale. Husk likevel at en detaljert 
arbeidsavtale, for eksempel hva gjelder arbeidstidsordninger, 
vil kunne innebære begrensede muligheter for arbeidsgiver 
for endringsløsninger ved omstillinger i bedriften.

Dersom minimumsvilkårene i aml. ikke er fulgt, i ytterste 
konsekvens at det ikke foreligger noen skriftlig avtale, vil 
arbeidsavtalen likevel være gyldig. Du som arbeidsgiver vil 
som hovedregel ha risikoen for manglende klargjøring, slik at 
manglende skriftlig regulering kan føre til at arbeidsavtalen 
ved tvil om innholdet blir tolket i arbeidsgiverens disfavør.  

Vær videre forsiktig med å bruke standardavtaler du finner 
på internett, da du ikke har noen garanti for at avtalene er 
oppdaterte eller passer til din ansettelse.

Lykke til med ansettelsesprosessen!

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
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 Søknad
om stipend fra
 Norsk Orthoform Depots  Utdannelsesfond 2017

Søknaden sendes innen 22. juni 2017 til 
NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller epost:  
nttf@tannteknikerforbundet.no

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke om stipend fra Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond  
til etterutdanning pålydende kr 10.000,-. Tildelingen foretas under åpningen av Fagsamling 2017.  
Søknadsfrist er 22. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2017 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

Søkerens navn:

Fødselsdato (ddmmåå) Telefon

Bedriftens navn Epost

Firmaadresse Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted Signatur

Nærmere opplysninger sendes som eget vedlegg til søknaden.
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Johan startet sin utdanning som tann-
tekniker på Sogn Yrkesskole i skole-
året 1965/66, han fikk lærekontrakt 
ved Sentrallaboratoriet i Oslo i 1966, 
og var ferdig utdannet svenn i tann-
teknikerfaget i 1971. Han flyttet deret-
ter til Sandnes og startet opp sin egen 
bedrift i 1972, og her har Johan hatt 
sitt daglige virke i over 40 år, like til 
sykdommen gjorde det umulig for ham 
å fortsette. Han bygget opp Fridheim 
Tannteknikk til et solid og veldrevet 
tannteknisk laboratorium, som nå dri-
ves videre av hans datter, Ragnhild 
Fridheim Richter. 

Johan meldte seg tidlig inn i Norges 
Tannteknikerforbund, og så nytteverdi 
i å være med i et kollegialt og faglig 
fellesskap, der han kunne diskutere 
bransjepolitiske, samt faglige saker og 
utfordringer med likestilte, og sammen 
arbeide for gode rammebetingelser for 
bransjen. 

Johan var engasjert i Norges Tanntek-
nikerforbund, og i lokalforeningen i 
Rogaland nesten hele sitt yrkesaktive 
liv, og han har hatt en rekke ulike verv 
både lokalt, og sentralt i forbundet gjen-
nom tidene. Han ble valgt som formann  
i Norges Tannteknikerforbund i 1991. 
Dette ledervervet hadde han fra 1991-

1993. 1997 ble Johan valgt inn i Ut-
danningskomiteen, et verv han hadde i 
hele 17 år, de fleste av årene som leder. 
Johan satt også i Kontrollkomiteen fra 
1999 - 2006, også her som leder i flere år. 
 
Johan ivret for det nordiske samarbei-
det, og arbeidet utrettelig for å opprette 
en nordisk kompetansegruppe som 
skulle utarbeide et felles kurstilbud 
til tannteknikerne i Norden. Dette ar-
beidet førte frem, og da den nordiske 
kompetansegruppen ble opprettet, var 
Johan et naturlig valg for Norges Tann-
teknikerforbund. Johan var medlem i 
kompetansegruppen i en årrekke frem 
til 2012. 

Johan hadde et brennende engasjement 
for småbedriftene i Norge, og han var 
sammen med andre representanter for 
små håndverksbedrifter initiativtager 
til opprettelsen av Håndverksbedrifte-
nes Landsforbund (HBL) i 1990. Han 
ble valgt som forbundets representant i 
NHO Håndverk, der han snakket de små,  
selvstendig næringsdrivende bedrifters  
sak.

Johan var en mann som ikke trengte 
å heve stemmen for å bli hørt. Han 
hadde en ukuelig tålmodighet og stor 
menneskelig omtanke med seg inn i 

alle verv han har hatt for Norges Tann-
teknikerforbund. Det var etter et stort 
og levende engasjement og godt utførte 
oppgaver for Norges Tannteknikerfor-
bund at Johan ble tildelt Norges Tann-
teknikerforbunds hederstegn i 1997.

Mange i Norges Tannteknikerforbund 
har knyttet sterke vennskapsbånd til 
Johan, og mange av oss tenkte nok på  
Johan som en evig ungdom, alltid enga-
sjert og interessert i forbundets arbeid, 
med reflekterte meninger, og levende 
opptatt av tannteknikernes og småbe-
driftenes kår, alltid med et lunt glimt i 
øyet, og han viste sin interesse så tydelig  
like til det siste. Det er for oss ufattelig 
at han er borte, etter en tids sykdom, 
og vi står tilbake med en stor sorg.                           

Vi i Norges Tannteknikerforbund vil 
takke for de gode minnene han gav oss.

Johan Svein Fridheim var høyt respek-
tert, og vil bli husket og dypt savnet 
som en kunnskapsrik fagmann – som 
en solid foreningsmann – og ikke 
minst som et lunt og godt menneske.

Vi lyser fred over hans minne.

For NTTF

Karen Tveitevåg

Det er med stor sorg vi i Norges Tannteknikerforbund har mottatt den triste melding om Johan Svein Fridheims 
bortgang. Hvem skulle vel tro at årsmøtet i 2015 ble siste møte vi skulle ha gleden av å ha Johan i blant oss. Han 
deltok som vanlig med sitt lune vesen og sin levende interesse for faget og forbundets arbeid.

TIL MINNE OM 
JOHAN SVEIN FRIDHEIM 
05.11.1943–03.02.2017      

Norges Tannteknikerforbund  |  C J Hambros Plass 2 C  |  0164 OSLO  |  NORWAY
Telefon +47 22 60 35 00  |  E-mail: nttf@tannteknikerforbundet.no

Bli medlem i Norges Tannteknikerforbund
Bli med i det kollegiale arbeidet for en sunn utvikling av den norske tannteknikerbransjen…
Norges Tannteknikerforbund er åpen for alle autoriserte tannteknikere.
Vil du bli medlem eller vite mer gå til www.nttf.no
Se også våre Facebooksider for oppdatering om hva som foregår i forbundet og i bransjen vår.
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Zirkonzahn Worldwide  –  Syd-Tirol  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

De seksjonsvise visningene av 3D-røntgenbildene sørger 
for best mulig plassering av implantatet ved at det tas 
hensyn til beinstrukturen.

Den ferdigmodellerte bormalen med vinduer for kontroll 
av plassering i munnen.

Oversikt over egenskapene: 

 - kompatibel med DICOM-filer fra alle CT- og Cone Beam CT-apparater

 - Brukergrensesnittet er lett å betjene

 - Programvaren tillater import av alle slags optiske, preoperative 
skannefiler fra intraoral- og lab-skannere

 - Inneholder virtuelle implantatoversikter over de vanligste 
implantatsystemene

 - Åpen flerkanalseksport av planleggingsdata

 - Sikker datautveksling mellom tanntekniker og behandler

En gratis beta-versjon kan lastes ned fra nettet!

ZIRKONZAHN.IMPLANT-PLANNER
PROGRAMVARE FOR 3D-IMPLANTATPLANLEGGING PÅ BASIS AV SAMMENFØRTE 
PASIENTDATA (DICOM-DATA, MODELL- OG 3D-ANSIKTSSKANNING ETC.)
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    OVERFLATE. 
      Innovasjon som er slitesterk og holdbar.

             PRESTASJON. 
   Komponenter med lang levetid.

       PASIENTOMTANKE.
        Øker komforten og skaper trygghet.

                                            BRUKERVENNLIG.
Enkel håndtering av komponenter og verktøy. 

                                                             FLEKSIBILITET.
Mulighet for rette og vinklede distanser.

Straumann® Novaloc® 
Retensjonssystem til dekkproteser

                                                                ORIGINAL.
Originalkopling fra Straumann®.

AD_tekbl_Novaloc_aug.indd   1 11.09.2016   21:26:30

Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no

RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund


