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Norges Tannteknikerforbunds første fag- 
samling og årsmøte med ny organisasjons-
modell for hele yrkesgruppen er avholdt. 
På årsmøtet hadde vi i tillegg til årsberet-
ninger, regnskap og valg, også andre vik-
tige saker til behandling. Tilknytningen 
mellom lokalforening og NTTF er vedtatt 
endret, slik at autoriserte tannteknikere 
som er medlem i en lokalforening plikter å 
melde seg inn i NTTF. Medlemmer i NTTF 
tilbys medlemskap i lokalforening de geo-
grafisk tilhører, men plikter ikke å melde 
seg inn.

Det ble også vedtatt å opprette en ny med-
lemskategori: Interessemedlem. Personer 
som ikke har norsk autorisasjon som tann-
tekniker og som har en interesse i bransjen 
enten gjennom ansettelse, leverandør-
status eller lignende, kan bli opptatt som 
interessemedlem. Interessemedlemmer 
har møte og talerett på årsmøtene, men 
ikke stemmerett. De kan ikke innvelges i 
NTTFs styre, men kan velges til komiteer 
og utvalg, og kontingenten er på kr 600. I 
tillegg ble det vedtatt å innføre kontingent 
for pensjonistmedlemmer på kr 600.

Nytt styre ble valgt med en ny represen-
tant. Jeg ønsker Caroline Isabella Wabnitz 
velkommen inn i styret, og gleder meg til 
å samarbeide med henne. Jeg vil også be-
nytte anledningen til å takke for tilliten 
som gjenvalgt styreleder i NTTF for 2 år.                                    

Jeg velger i denne lederen å gjengi et ut-
drag fra min åpningstale til fagsamlingen 
for alle dere som ikke var til stede:

På grunn av store endringer i bransjen, 
med økende import, og omlegging til mer 
digitalisert produksjon og effektivisering er 

det er blitt færre tanntekniske laboratorier, 
og med det færre årsverk i bransjen. Dette 
gjenspeiler seg også på forbundet, som har 
færre potensielle bedrifter å rekruttere med-
lemmer fra.

Det er likevel med stor glede og optimisme 
vi skal fortsette arbeidet for NTTF, som etter 
omorganiseringen nå er en interesseorgani-
sasjon for alle tannteknikerne i Norge, og 
potensiale for denne organisasjonsmodellen 
er forholdsvis stort. Vi regner med at det er i 
overkant av 600 yrkesaktive tannteknikere i 
Norge. Vi skal nå arbeide for hele yrkesgrup-
pen, både de som jobber i produksjon, innen 
importen, i industrien, hos leverandørene, 
på utdanningen, eller i det offentlige i f.eks 
eldretannpleien. Vi har flyttet fokus fra den 
«norskproduserte tannen», til den norske 
tannteknikeren. Vi skal tilrettelegge organi-
sasjonsstrukturen mot fokus på politisk og 
faglig utvikling. La organisasjonen, i langt 
større grad enn i dag, være en politisk og 
samfunnsmessig aktør, og utvikle den til å 
bli et godt talerør for hele bransjen og alle 
tannteknikerne i Norge. Spørsmålet er ikke 
hvordan bransjen vil se ut i fremtiden – men 
hvordan vi som tannteknikere ønsker at vår 
fremtid skal bli. Jeg mener at det kan ut-
gjøre en stor forskjell om vi legger inn våre 
krefter i å styre og påvirke utviklingen, kon-
tra om vi velger å vente og se hva som skjer. 
Jeg har stor tro på at vi kan ha innflytelse og 
påvirkning på utviklingen dersom vi løfter i 
flokk, og jo større flokken blir, jo mer styrke 
får vi inn i dette arbeidet, og vi kan være ak-
tivt med å styre retning for faget og for tann-
teknikerne i Norge. De aller fleste sakene 
vi jobber med i forbundet angår i aller høy-
este grad tannteknikerne som yrkesgruppe. 
NTTF håper at unge, entusiastiske, iderike, 
og engasjerte tannteknikere vil komme inn 

NORGES  
TANNTEKNIKERFORBUND 
– STERKERE SAMMEN!

LEDER

Vi har flyttet fokus fra 
den «norskproduserte 
tannen», til den norske 
tannteknikeren. Vi 
skal tilrettelegge 
organisasjonsstrukturen 
mot fokus på politisk 
og faglig utvikling. La 
organisasjonen, i langt 
større grad enn i dag, 
være en politisk og 
samfunnsmessig aktør, 
og utvikle den til å 
bli et godt talerør for 
hele bransjen og alle 
tannteknikerne i Norge.

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

i Norges Tannteknikerforbund, og at de 
vil være med å påvirke retning for faget, 
bransjen og organisasjonen.

Målet er at vi på sikt skal representere 
de fleste tannteknikerne som arbeider i 
bransjen, og at det skal bli naturlig å 
tilhøre NTTF. Vi vet at veien dit er lang, 
men tror at vi har tatt det første viktige 
skrittet for en styrket organisasjon for 
hele yrkesgruppen. 

Jeg er stolt over å være valgt til å repre-
sentere den flotte yrkesgruppen som 
tannteknikerne er, vi er en liten gruppe 
og et lite fag, men det arbeidet som blir 
lagt ned ute i hele landet hver dag hele 
året gjennom er veldig betydningsfullt 
for både de pasientene som trenger våre 
tjenester og våre samarbeidspartnere. 
Tannteknikerne er med og bidrar til å 
gjøre en stor forskjell for de som trenger 
tannerstatninger, og er en yrkesgruppe 
som setter faglig kvalitet høyt og har 
vært flinke til å tilpasse seg den rivende 
teknologiske utviklingen som faget har 
gjennomgått de siste årene. Norske 
tannteknikere har virkelig fulgt med i 
timen, og tilbyr i dag de beste materia-
ler og de mest moderne behandlingsme-
toder. Vi har all grunn til å være stolte 
av det vi har å tilby, og jeg tror at vi går 
en spennende tid i møte, der utviklingen 
med ny teknologi nok bare fortsetter i 
om mulig enda større tempo enn vi har 
sett til nå. Med stadig mindre materi-

allære i tannlegestudiet, tror jeg det vil 
være et stadig sterkere behov for tann-
teknisk kompetanse i fremtiden. 

Vi må sørge for å ha spisskompetanse 
på krevende behandlingsområder der 
tannlegene trenger rådgivning og et 
nært samarbeide aller mest. Importen 
som har overtatt store deler av marke-
det, vil mest sannsynlig være der også 
i fremtiden, men ny teknologi og digi-
talisering/effektivisering av fremstil-
lingsmetodene her hjemme kan også 
medføre lønnsomme produksjonslinjer 
for oss. Kanskje behovet for tanntekni-
kere vil endre seg, det er ikke sikkert 
vi trenger utøvende tannteknikere i en 
håndverksbasert produksjon i like stor 
grad som tidligere hvis vi ser fremover 
i tid, men jeg tror at tannteknisk kom-
petanse vil bli etterspurt også i frem-
tiden. Jeg tror at tjenestespekteret vil 
endre seg, og har tro på at om vi gjør 
de riktige grepene kan våre tjenester bli 
viktige også i fremtiden. Det blir viktig 
å trekke med de unge tannteknikerne i 
større grad, og det tror jeg vi kan oppnå 
ved å være oppdaterte, og ta i bruk ny og 
spennende teknologi, og på den måten 
gjøre det mer interessant for de unge å 
satse på tannteknikerfaget.

Nå skal arbeidet med å rekruttere til den 
nye organisasjonen starte. Det blir viktig 
å bygge en sterkere organisasjon gjen-
nom å knytte til oss flere medlemmer.  

Det er medlemmene som er ryggraden 
i organisasjonen, og denne ryggraden 
trenger vi å styrke. Det blir et av hoved-
fokusene fremover, og der mener jeg vi 
alle i NTTF har et ansvar. Vi har vel alle 
en kollega som ikke er medlem, og kan-
skje heller ikke vet at NTTF nå er åpen 
for alle med autorisasjon, og vi håper at 
alle dere som har valgt medlemskap vil 
snakke forbundet opp, og fortelle om det 
«nye» forbundet, om et vellykket arran-
gement på Gardemoen, og ikke minst 
snakke om etterutdanning gjennom for-
bundet, verdien av å ha et forbund som 
jobber til det beste for yrkesgruppen, og 
verdien av å tilhøre fagets største sosi-
ale nettverk.

Jeg ønsker alle tannteknikere velkom-
men som medlemmer i NTTF, sammen 
kan vi arbeide til det beste for faget og 
vår yrkesgruppe. Dersom vi klarer å 
samle «alle» tannteknikere i felles orga-
nisasjon, vil vi oppnå betydelig større 
påvirkningskraft og større trygghet for 
den enkelte. Vi håper at mange vil bli 
med oss på den spennende ferden vi-
dere, til det beste for tannteknikerfaget! 

Som styreleder i NTTF er jeg godt 
fornøyd med oppslutningen om fags-
amlingen og årsmøte, både fra med-
lemmer og utstillere, fagsamlingen 
med ca 150 deltakere, og årsmøtet med 
56 stemmeberettigede. 
Mitt inntrykk er at både fagprogram 
og utstilling var vellykket, og at de 
fleste reiste hjem med både faglig på-
fyll og gode opplevelser. Takk til de 
medlemmer som deltok, for engasjert 
og positiv tilslutning til de forslag som 
ble lagt frem. Takk også for alle de po-
sitive tilbakemeldinger hva gjelder sty-
rets fokus og innholdet i programmet 
for fagdagene på Gardemoen. Det føles 
godt å komme hjem med ny energi til å 
fortsette arbeidet for NTTF.

Nå skal arbeidet med å rekruttere til den nye organisa-
sjonen starte. Det blir viktig å bygge en sterkere organi-
sasjon gjennom å knytte til oss flere medlemmer.  Det 
er medlemmene som er ryggraden i organisasjonen, og 
denne ryggraden trenger vi å styrke. Det blir et av ho-
vedfokusene fremover, og der mener jeg vi alle i NTTF 
har et ansvar.

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 MANGE 
av dere som tidligere var medlem i Faglig Forum, og vil gjerne at dere sender dem til oss så  
snart som mulig.
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LiSi 
fra GC 

Det perfekte  

valget for dine  

litium disilikat  
utfordringer

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

195814-GC-LiSi-ADV-210x297-NO.indd   1 28/09/15   10:01
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Porselenstenner
Porselenstenner finnes i et stort mang-
fold både når det gjelder kvalitet og 
med tanke på farger. Fremstillingen av 
dem er så absolutt forbeholdt en spe-
siell bransje. Vi må bevege oss tilbake 
til slutten av det forrige århundre (17.
årh.) før vi treffer på et forsøk på å lage 
kunstige tenner av leirholdig jord og 
mineraloksyder kombinert i doser som 
fikk dem til å ligne på den naturlige 
tannemalje både i farge og gjennom-
skinnelighet. 

Den grad av perfeksjon som nå blir 
oppnådd var ikke der i begynnelsen, 

men er utviklet gjennom en lang rekke 
eksperimenter som har pågått siden 
den gang med svært variert suksess.

De første forsøkene i denne kunsten 
var temmelig primitive og ga lite håp 
om snarlig markedsføring. Porselen-
stennenes historie, som historien til så 
mange andre brukbare oppfinnelser, 
viser en noe vaklende, men likevel pro-
gressiv forbedring over tid. 

Vi står i takknemlighetsgjeld til fransk-
mannen og kjemikeren Alexis Du-
chateau fra St. Germain-en-Laye som 

gjorde det aller første forsøket i denne 
kunsten. I 1774 prøvde han å frem-
stille en tannprotese i porselen som 
han hadde modellerte opp etter en som 
var lagd i elfenben og som var hans 
egen. Han henvendt seg til porselens-
produsenten Sevres i Paris og lykkes 
ved sin oppfinnsomhet snart å lage en 
perfekt kopi av originalen i porselen.

Et problem som han ikke hadde for-
utsett dukket straks opp, nemlig at 
materialet krympet og forandret form 
under brenningen i ovnen. For å vi-
dereføre eksperimentene sine søkte 

Artikkelen er oversatt fra boken: «The Mirror of Dentistry» 
skrevet av J.W. Davenport, Kirurg – Tannlege, Hull,  
England. Utgitt i London 1852.
Artikkelen er oversatt av Ttm. Stein Staal som også  
supplert årstallene som er nevnt.

Du vil sikkert bli overasket når jeg forteller deg at et svært stort antall naturlige tenner blir brukt i 
dentale protesearbeider. En naturlig tann av god kvalitet vil kunne brukes i mange år og se bra ut, 
men den kan ikke alltid stoles på uten at man har kjennskap til helsetilstanden til den nye eier som 
følge av tannens dårlige motstand mot den strømmen av syre som flyter ut av spytt-kjertlene og 
som virker inn på emaljen (som har karbon som hovedbestanddel) og bidrar til en gradvis og ofte 
rask forråtnelse. 
Men den skjøre og (hvis jeg kan bruke det ikke altfor sterke ordet) frastøtende tanken som er knyt-
tet til varig bruk av en naturlig tann, bør gjøre disse altfor gammeldagse for  protesebruk. Den høye 
kvaliteten som de beste porselenstennene nå har oppnådd hva farge og varighet angår er en sterk 
garanti for deres utmerkede egnethet.

Materialer  
som brukes i  
fremstillingen  
av kunstige  
tenner
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han i 1779 råd hos Nicholas Dubois 
de Chemant, en forhenværende kirurg 
som med stor suksess praktiserte som 
tannlege i Paris. Duchateau fortalte om 
sine planer og viste fram sitt produkt 
til de Chemant. Ut i fra sine erfarin-
ger tenkte tannlegen ut løsninger som 
gjorde det mulig å videreutvikle kjemi-
kerens planer. De Chemant tok så fatt 
i problematikken og fortsatte eksperi-
mentene. Ved forstandig tilsetting av 
forskjellige mineraloksyder lykkes han 
til slutt med, ikke bare å fremstille en 
akseptabel imitasjon av tennene, men 
også å gi det som skulle dekke eller re-
presentere tannkjøttet, en rosa farge. 

Så høyt ble den nye porselenspastaen 
han hadde utviklet verdsatt at den ikke 
bare ble hyllet av det vitenskapelige 
publikum, men også av de pengesterke 
i Paris og ikke minst det at De Chemant 
i 1789 i tillegg oppnådde et kongelig 
patent fra Ludwig XVI.

Tittelen «oppfinner» medførte kon-
flikt med Duchateau som naturligvis 
følte seg tilsidesatt og frakjent del av 
gevinsten som så rikelig var oppstått 

fra utviklingen av en ide som han selv 
hadde kommet med. Men hva man nå 
enn tenker om hans rettigheter, så lyk-
kes han ikke i å vinne sin sak i retten. 

Jakten på porselenets forbedring fort-
satte og blant andre aktører på dette 
markedet finner vi navn som Fonzi, 
Pernet, Desforges etc., etc. Ved begyn-
nelsen av den franske revolusjon reiste 
de Chemant til England og introduserte 
der sin mineralpasta bakket opp med 
overveldende selvskryt. I London tok 
han i 1791 patent på sin metode, hvil-
ket bidro godt til å forsterke hans om-
dømme og til å skape den nåværende 
perfeksjon som materialet har i dag. 

Her bør også anstrengelsene til Lemale 
fra London nevnes. Hans utrettelige 
iver for å tilrettelegge tannlegens ar-
beid og fremstille de forskjellige ma-
terialene som trengtes fortjener vår 
takknemlighet. Ash, en gentleman som 
lenge har vært like engasjert fortjener 
ærefull omtale når det gjelder produk-
sjon av porselenstenner, for han er 
alene om å ha oppfunnet de nydelige 
transparente «gold tube teeth». Videre 

kan vi nevne: Smale fra London; Helsby 
fra Manchester; Berrend fra Liverpool; 
Saunders, dronningens tannlege; og 
mange dyktige amerikanske tannleger. 
Lemal har imidlertid forrang som den 
som først introduserte porselenstenner 
i stort omfang lenge før Ash kom inn i 
faget.

Slik er i korthet historien om porse-
lenstennene, men det finnes tenner 
av svært dårlig kvalitet som dessverre 
ikke er verdt bryet med å benytte eller 
beskrive.

Tilleggsinformasjon
I 1804 hevdet de Chemant at så 

mange som 12000 sett av hans 

porselensproteser var i daglig bruk.

Porselensproteser var tunge og 

de kunne frembringe klikke- og 

slipe-lyder under tygging. Det 

ble også sagt at de var sprø og 

farlige. Etter 1814 gikk de av mote 

og mennesketenner ble enda 

en periode tatt i bruk skjønt nå 

innfattet i gull. 

Kom og besøk oss 
  på vår stand

D17 på Nordental

Kjenner du til nyhetene vi 
lanserer denne høsten?

Straumann® Novaloc®
Retensjonssystem til dekk-
proteser

Straumann® CARES®
Intraorale Scanner

www.straumann.no

Besøk vår stand_halvside_Tenner i Fokus_180-128_2016.indd   1 12.09.2016   14:57:50
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På besøk hos  
tannteknikerutdanningen 
ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus

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 fjortende artikkelen har vi besøkt tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus.

Stein Brath  |  st-brath@online.no. Foto: Stein Brath 
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På besøk hos  
tannteknikerutdanningen 
ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus

Det var Ketil Haugli som tok imot, og var 
min guide gjennom dagen.

Jeg ble vist rundt i et moderne laborato-
rium. Her har de investert i en fremtids-
rettet, digital maskinpark som bør føre 
nyutdannede tannteknikere trygt inn i et 
fremtidig yrkesliv. Samtidig har de også 
beholdt det «gamle» og tradisjonelle. Det er 
viktig å få med seg håndverket som tann-
teknikerfaget bygger på for å bli dyktig, 
selv om faget blir mer og mer digitalisert. 

Maskiner og utstyr, samt dentale forbruks-
materialer, er dyrt, men helt nødvendig for 
å kunne utdanne studenter som skal være 
attraktive i fremtidens arbeidsmarked.

De som skal lære opp nye studenter til en 
fremtid i faget vårt er:
Trude Myhrer, tanntekniker og studieleder 
for radiografi og tannteknikk.

Ketil Haugli, tanntekniker og høgskolelek-
tor. Underviser i fast protetikk, material- 
lære og CAD/CAM. Har også ansvar for teo-
retisk veiledning og praksiskoordinering.

Hilde Haugen, tanntekniker og høgskole-
lektor. Underviser hovedsakelig innen av-
takbar protetikk, teoretisk veiledning og 
praksiskoordinering.

Vårt fag er i en enorm utvikling og 
omstilling i disse dager, og jeg er 
sikker på at mange laboratorieeiere 
er noe rådville på hvordan de 
skal stake ut fremtiden for sin 
arbeidsplass. 

Dette problemet må være enda 
vanskeligere for et opplæringssted 
som Høgskolen i Oslo Akershus. 
Denne nysgjerrigheten var 
drivkraften for at TIF besøkte skolen 
nå i september.

 TANNTEKNIKERUTDANNINGEN 
VED HØGSKOLEN I OSLO OG 

AKERSHUS

S. 
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Adriane Andersen Mougios, tanntekni-
ker og høgskolelærer. Underviser i fast 
protetikk og CAD/CAM. Er i et løp med 
mastergrad på BI.

Fadi El-Homsi, tanntekniker og høg-
skolelektor. Underviser i materiallære, 
CAD/CAM og jobber med Ph.D. 

Knut Kristensen, tanntekniker og se-
niorkonsulent. Han er driftsansvarlig 
ved utdanningen og er ansvarlig for 
innkjøp av materialer og utstyr.

Renate Moderhak, tanntekniker og 
1. konsulent. Underviser hovedsake-
lig i avtakbar protetikk. Hun er også 
praktisk veileder og instruktør og har 

ansvar for tilrettelegging av undervis-
ningsmateriell samt drift av internkontroll.

Bano Singh har 20% stilling som 1. 
amanuensis ved tannteknikerutdan-
ningen. Underviser i biologi, veileder 
på masternivå og har en postdoc-stil-
ling ved Odontologisk Fakultet i Oslo.

Tannteknikerutdanningen på Høgsko-
len i Oslo og Akershus startet opp 
1999. Utdanningen går over 6 semes-
tre, dvs 3 år. Etter endt løp har man 
en bachelorgrad i tannteknikk som gir 
autorisasjon.

1. semester består av teori og innle-
dende øvelser i protetikk. Studentene 

får en innføring i tannmorfologi og bio-
logi, samt i et fag som kalles Helsepro-
fesjonens Grunnlag (HPG).  HPG emnet 
er et felles fag for helse- og sosialfag-
lige profesjonsstudier på høgskolen for 
at yrkesutøvelsen skal kunne ha felles 
retningslinjer og verdigrunnlag. 

Innledende protetikk får de også prøve 
seg på: Modeller til fast protetikk, 
oppvoksing av fullanatomiske kroner, 
individuelle avtrykksskjeer og enkle 
reparasjoner av proteser.

I 2. semester er det fokus på materi-
allære, kjemi og fysikk. I materiallære 
er temaene metaller og legeringer, 
voks, gips og avtrykksmaterialer. De 
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har også et kurs som heter Protetikk 
1. Dette er et omfattende kurs og inne-
holder basalkunnskap som en tann-
tekniker må ha i bunnen for å bli en 
god yrkesutøver innen fast og avtak-
bar protetikk. I fast protetikk lager de 
fullkontur e.max kroner og design av 
MK kroner. I avtakbar protetikk er det 
trening på oppstilling av helproteser 
og polymerisering og ferdiggjøring av 
disse. 

I dette semesteret er studentene også 
ute på et dagsbesøk på et laborato-
rium. Dette for at de skal få et innblikk 
i hvordan deres fremtidige virkelighet 
kan bli.

I 3. semester starter de kurset Prote-
tikk 2, som bygger på Protetikk 1 fra 
forrige semester. Studentene skal nå 
lære seg å stille opp et helsett normal-
bitt etter Gysi prinsipper. De får en inn-
føring i bruk av CAD/CAM systemet, 
med spesielt fokus på CAD-delen, dvs 
scanning og virtuell modellering. De 
skal også fordype seg i hvordan man 
bygger opp MK-kroner og design av 
MK broskjelett.

I tillegg går det et emne i materiallære 
som omhandler keramer, polymerer og 
materialers interaksjon med oralt vev.

I 4. semester har studentene valgt 
studieretning enten innen fast- (stu-
dieretning A) eller avtakbar protetikk 
(studieretning B). I fast protetikk gjø-

res det mye helkeram og metallkeram. 
I avtakbar protetikk er det fordypning 
i konstruksjon av partielle proteser, 
ortodontisk apparatur og oppstilling av 
helsett i kryssbitt. Parallelt går emnet 
«næringsdrift». Her lærer man om mar-
kedsføring, bedriftsøkonomi, arbeids-
miljø og kvalitetssikring.

5. semester er et praktisk halvår. Stu-
dentene er ute i praksis på et tanntek-
nisk laboratorium i 16 uker i perioden 
august til november. Her får studen-
tene jobbe med ting de har gjort i valgt 
studieretning ute på eksternt labora-
torium. Semesteret avsluttes med en 
praktisk tidsavgrenset eksamen på 
halvannen uke på høgskolen.

I 6. semester fordyper studentene seg i 
mer avansert tannteknikk. Da blir det 
undervist om attachment og implanta-
ter. 

I dette semesteret avlegger studentene 
sin bachelorgrad som består av en pro-
sjektoppgave i gruppe på 2-3 studenter 
samt individuelle praktiske arbeider 
innen valgt studieretning. Eksamen 
avsluttes med en muntlig høring.

Mot slutten av 6. semester er studen-
tene utplassert i praksis á 3.5 uker 
med fokus på klinisk protetikk. De 
skaffer seg selv praksisplass og de kan 
være utplassert på tannklinikk/tann-
legekontor, hos kjeveortoped, tanntek-
nisk laboratorium, sykehus eller hos 

klinisk tanntekniker. Meningen er at 
man skal få erfaring og kompetanse 
knyttet til samarbeidsperspektivet 
mellom de ulike yrkesgruppene i tann-
helseteamet. 

Det ble ikke tatt inn nye studenter i 
år ettersom tannteknikerutdanningen 
kun har opptak to av tre år. Derfor er 
det kun de som var kommet til 3. se-
mester som er til stede på skolen dette 
semesteret. Studentene i 5. semester er 
som nevnt over ute i praksis store deler 
av dette semesteret. Da utdanningen på 
HiOA er landsdekkende er det viktig å 
få studentene utplassert med en størst 
mulig geografisk spredning. Dette kan 
være en utfordring, da mange studen-
ter har bosatt seg i Oslo og omegn, og 
noen har familie og barn, men skolen 
gjør så godt de kan for å få det til.

Endrede opptakskrav fra 2017
Tannteknikerfaget har hatt realfags-
krav i tillegg til generell studiekom-
petanse for opptak tidligere. HiOA v/
tannteknikerutdanningen har søkt om 
å få fjernet realfagkravet samtidig som 
man innfører en praktisk opptaksprøve 
og intervju. De fikk ikke godkjent opp-
taksprøve og intervju, men realfagkra-
vet er borte. 

Ved neste opptak i 2017 er det der-
for kun generell studiekompetanse 
som gjelder. Dette kan muligens gi en 
større bredde blant søkerne.
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Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no

Første gang publisert i Tønsbergs Blad april 2016

Jeg fikk en prat med to av studentene,   
Anna Golovko og Khadija Bhatti, som 
har begynt på 3. semester. 

De forteller at de visste svært lite om 
faget før de begynte på studiet. De 
hadde lest litt på “nettet”, og ble over-
rasket over hvor lite informasjon de 
fant der. Men de synes faget blir mer 
og mer spennende og interessant etter 
hvert som de lærer. De synes også at 
faget er krevende, og de er klar over at 
det blir enda større utfordringer.

Selv om faget er lite synes de faget er 
så viktig. De er også frustrert over at 
faget ikke er mer kjent. Hvorfor kan 
ikke tannlegene fortelle pasientene at 
protesearbeidet de skal få laget blir 
laget av en tanntekniker? Etter deres 
erfaring sier tannlegen bare at tannen 
blir ferdig om 2 uker uten å fortelle 
hvem som lager det. 

Anna og Khadija er fornøyd med under-
visningen de får på høgskolen. Det de 
er mindre fornøyd med er at så menge 
tannleger sender sine protesearbeider 
til utlandet. De mener at det må være 
bedre å få laget dem i Norge. Selv om 
det blir litt dyrere å lage protesen her, 
så vil de få bedre service samtidig som 
de skaper en tryggere framtid for faget 
vårt.

På spørsmål om de er avhengig av å få 
praksisplass og fremtidig arbeidsplass 

I Oslo, sier de begge at de ikke er av-
hengig av oslo-området. De kan gjerne 
pendle.

De er ikke redd for fremtiden. Faget vil 
bestå, men det er veldig viktig å følge 
med på utviklingen spesielt innen 
CAD/CAM.

Student for en dag. På HiOA har de en 
ordning hvor potensielle studenter kan 
komme å prøve et fag de er interessert 
i en dag. 

Tilfeldigvis var det den dagen TIF var 
på besøk. Tannteknikerutdannelsen 
fikk besøk av Christian Aaby denne 
dagen, og jeg fikk en liten prat med ham.

Anna Golovko og Khadija Bhatti

Christian Aaby



Oktober 2016  |  Tenner i fokus   | 13 |

13 |

Christian forteller at han er fra Halden, 
men har bodd i osloområdet i noen år 
nå. Han har av skolebakgrunn tegning, 

form og farge, og har også støpt ten-
ner tidligere, men det er lenge siden. 
Han har hatt flere kreative jobber, bl.a. 

som tatovør. Cristian sier at i en alder 
av 37 er det  på tide å bli voksen og 
få seg en utdanning. Etter at et nært 
familiemedlem måtte erstatte en del 
tenner, fikk han øynene opp for tann-
teknikerfaget. Han gikk inn på Norges 
Tanntenikerforbunds hjemmesider, og 
hentet ut informasjon. Da ble han enda 
mer interessert i å finne ut mer om 
faget. Tilbudet om student for en dag 
var derfor perfekt for ham. Han har 
gledet seg veldig til å komme hit selv 
om han erkjente at han var litt nervøs. 
Han ble imidlertid tatt godt imot av 
Knut Kristensen, og den informasjonen 
han kunne gi gjorde oppholdet ytterli-
gere interessant. Det var fascinerende 
å komme opp på laboratoriet og se stu-
dentene sitte å modellere og tilpasse 
tenner i bittet.

Som Christian sier, så har ikke alle 
mennesker sine egne tenner livet ut, 
så dersom han kan hjelpe noen med å 
få et penere smil ville det vært fint.

Ut ifra det han vet om faget nå forven-
ter han at han vil søke om opptak neste 
år. Så får vi håpe han kommer inn. Vi 
ønsker lykke til!      

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
30

24

High performance – made brilliant

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

Nytt styre

Ny medlemskategori
Årsmøtet vedtok å innføre en ny medlemskategori: Interes-
semedlem. Personer som ikke har norsk autorisasjon som 
tanntekniker og som har en interesse i bransjen enten 
gjennom ansettelse, leverandørstatus eller lignende, kan 
bli opptatt som interessemedlem. Interessemedlemmer har 
møte- og talerett på årsmøtene, men ikke stemmerett. De kan 
ikke innvelges i NTTFs styre, men kan velges til komiteer og 
utvalg. Kontingenten ble satt til kr. 600 per år. 

Kontingent for pensjonister
Det ble vedtatt å innføre en kontingent for pensjonistmed-
lemmer på kr. 600 i året fra 1. januar 2017. 

Kontingent og serviceavgift i 2017
Kontingenten holdes uendret på kr. 2 990. Studentmedlem-
mer betaler ikke kontingent. 
Serviceavgiften reguleres tilsvarende økningen i konsum-
prisindeksen. Dette gir følgende nye satser:

Grunnsats per laboratorium
0-1,9 årsverk: kr 258,50 per måned
2+ årsverk: kr 689,70 per måned
Årsverkssats per årsverk: kr 172,70 per måned

Tilknytning mellom lokalforening og NTTF
Tilknytningen er vedtatt endret, slik at autoriserte tanntek-
nikere som er medlem i en lokalforening plikter å melde seg 
inn i NTTF. Medlemmer i NTTF tilbys medlemskap i lokal-
forening de geografisk tilhører, men plikter ikke å melde seg 
inn.

Fra venstre: Nestleder Rune Hansen, styremedlem 
Petter Dahl, styremedlem Bjarte Ingvaldsen, styreleder 
Karen Tveitevåg, styremedlem Caroline Wabnitz og 
daglig leder Helle Hagenau. 
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Zirkonzahn Worldwide  –  Syd-Tirol  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

KOMPLETT MAKSILLÆR REHABILITERING 
PÅ TELESKOPKRONER
ANTONIO CORRADINI MDT – EDUCATION CENTER BRUNICO (SYD-TIROL)

Digital modellering av 4 teleskopiske distanser Understruktur med teleskopiske distanser og 
friksjonsbelegg av Tecno Med og Tecno Med 
Mineral superstruktur

Estetiske komponenter laget av Prettau® Anterior®
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Hvordan oppsummerer man sin første 
fagsamling? Sliten og fornøyd? Ja! Som 
en ikke-fagperson var det møtet med så 
mange engasjerte folk, både tanntekni-
kere og andre fra bransjen, som gjorde 
det største inntrykket på meg. Å få satt 
ansikt på mange av dem jeg har «møtt» 
i medlemsregisteret. Å få snakket med 
noen av dem. Å få oppleve et enormt 
engasjement for yrket, tannteknike-
ren og NTTF, det var stort og kanskje 
noe av det viktigste for meg. Dessverre 
strakk ikke tiden til å få hilst på alle, 
men jeg regner med at det vil bli flere 
anledninger i årene som kommer. 

Jeg vil la andre vurdere det konkrete 
faglige innholdet i foredragene, men 
jeg lærte en masse. Selv om kunnskaps- 
nivået selvsagt er variert, håper jeg at 
alle deltakerne fikk faglig påfyll og at 
det også var nye ting i dental utstillin-
gen som kunne inspirere. Det virket på 
meg som det var tilfellet. 

Det er alltid vanskelig å skrive om et 
arrangement som man selv har vært 

med til å planlegge og gjennomføre. 
Man (jeg!) har en tendens til å fokusere 
på alt som ikke gikk helt etter planen, 
men jeg håper at vi tross alt klarte å 
få til en bra fagsamling. Mitt inntrykk 
er at folk, både tannteknikere og ut-
stillere, var fornøyde. Noen mer enn 
andre, men slik vil det vel alltid være. 

Det sosiale er alltid en viktig del av 
en fagsamling. Det å møte kollegaer 
fra vårt langstrakte land og ha tid til 
en prat eller kanskje til og med en 
svingom. Stemningen på vennefesten 
var bare helt topp og var med til å sette 
sitt positive preg på hele arrangemen-
tet. 

Fredag ettermiddag ble det avholdt 
årsmøte i NTTF, også det var første 
gang. Jeg har vært på mange årsmøter 
gjennom tiden, men altså ikke i NTTF. 
Jeg er spesielt fornøyd med vedtaket 
om å opprette en ny medlemskategori; 
interessemedlem. Jeg mener at det vil 
gjøre NTTF til en enda mer inklude-
rende organisasjon. Men også årsmø-

tets vedtak om å innføre en beskjeden 
kontingent for pensjonistmedlemmene 
var positiv. Det vil være et kjærkom-
ment bidrag til NTTFs økonomi.

Takk for at jeg får være en del av dette 
fantastiske fellesskapet. Jeg gleder 
meg til fortsettelsen!

Fagsamling 2016
K O M P E TA N S E H E V I N G  -  P ÅV I R K N I N G  -  R Å D G I V N I N G  O G  T R Y G G H E T  STERKERE SAMMEN!

Min første fagsamling
Av Helle Hagenau
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Med den naturlige tannen i 
tankene
Tenner er like individuelle som fingeravtrykk. For å kunne etterligne 
naturen når man erstatter en tapt tann, behøves en tilsvarende unik 
og individuell protetisk løsning. 

Atlantis pasientspesifikke løsninger er designet ut fra pasientens anatomi og kliniske 
situasjon. Atlantis løsningen representerer en rotformet overgang mellom implantatet og 
den protetiske løsningen, som gir et optimalt utgangspunkt for både funksjon og et naturlig 
utseende. 

www.dentsplyimplants.no
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Fagsamling 2016
K O M P E TA N S E H E V I N G  -  P ÅV I R K N I N G  -  R Å D G I V N I N G  O G  T R Y G G H E T  STERKERE SAMMEN!

Jeg tror ikke mange er uenig med meg 
når jeg konkluderer med at 23. og 24. 
september ble to svært vellykkede 
dager for alle de tannteknikere, utstil-
lere og foredragsholdere som hadde 
funnet veien til årets fagsamling på 
Scandic Hotel Gardemoen.

La meg først få lov til å berømme sty-
ret, komiteer og enkeltpersoner, som 
gjennom året har lagt ned tid og energi 
for å få i stand dette meget vellykkede 
evenementet.

Til alt overmål er dette kommet i stand 
i et svært turbulent og arbeidskre-
vende år for vår organisasjon.

Vår tidligere dagl. leder Cecilie Hol-
gersen valgte å finne nye arbeidsopp-
gaver, og Helle Hagenau har «overtatt 
roret».

Med et rungende flertall ble vår orga-
nisasjon lagt om fra å være arbeidsgi-

ver- og eierrelatert, til et faglig relatert 
forbund tilgjengelig for alle tanntekni-
kere med norsk autorisasjon. Denne 
prosessen har kostet oss «mange pen-
ger», og dessverre har også noen med-
lemmer valgt å si opp sitt medlemskap.

Jeg skal ikke mene så mye om det nå, 
… men tar tallene til etterretning og er 
ganske sikker på at denne utviklingen 
snur. Svært gledelig var det i alle fall 
å se mange nye og unge ansikter som 
hadde valgt å delta.

Det som blir helt avgjørende både på 
kort og lang sikt, er at de medlemmene 
som deltok på årets fagsamling, - og 
som opplever hva et faglig og sosialt 
fellesskap gir og genererer på alle plan 
formidler dette til kollegaer som av 
ulike årsaker har valgt å stå på side-
linjen.

Årets fagprogram var svært godt sam-
mensatt, med foredragsholdere som 

hadde en herlig blanding av humor, 
høyt faglig innhold og presentasjoner 
av avansert ny teknologi.

Styret, og i særdeleshet styreleder 
Karen Tveitevåg skal ha honnør for 
stødig og velregissert gjennomføring 
av hele arrangementet, - for ikke å 
glemme sponsorene som var mange 
og rause. Uten deres bidrag hadde mye 
måttet bli annerledes. «En stor takk»!

Avslutningsvis vil jeg nok en gang 
oppfordre alle mine kollegaer til å pro-
motere medlemskap i NTTF til potensi-
elle nye medlemmer.

Det er bare gjennom økt medlemstilsig, 
og derigjennom bedret økonomi vi kan 
få det forbundet og det NTTF vi alle øn-
sker.

Takk for en flott fagsamling!

«Tilbakeblikk»  
T.t. Ulf R. Bjerke

Hverken underskudd i årsregnskapet eller problemer med et av de innledende foredragene 
kunne ødelegge årets Fagsamling.
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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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Fagsamling 2016
K O M P E TA N S E H E V I N G  -  P ÅV I R K N I N G  -  R Å D G I V N I N G  O G  T R Y G G H E T  STERKERE SAMMEN!
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Lars Alhaug fikk  
forbundets hederstegn  
i år. Tenner i Fokus  
gratulerer.

Fagsamling 2016
K O M P E TA N S E H E V I N G  -  P ÅV I R K N I N G  -  R Å D G I V N I N G  O G  T R Y G G H E T  STERKERE SAMMEN!
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Fagsamling 2016
K O M P E TA N S E H E V I N G  -  P ÅV I R K N I N G  -  R Å D G I V N I N G  O G  T R Y G G H E T  STERKERE SAMMEN!
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nogusra@nogusra.no
Tlf: 22 96 61 00

Medentika  - garanti på våre produkter samt implantater fra andre produsenter

Høstkampanje 2016

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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Arbeidsgivers innsynsrett  
i arbeidstakers e-poster
Jeg har mistanke om at en av mine ansatte har dialog med konkurrent 
om forhold rundt drift av vår virksomhet som er konkurransesensitive og 
underlagt taushetsplikt. En annen ansatt så ved en tilfeldighet at den ansatte 
hadde flere e-poster til og fra denne konkurrenten i sin e-postkasse. Den 
ansatte har egen e-postkonto i min bedrift og har også egen jobb-PC. I 
hvilken grad har jeg rett til å gå inn på denne e-postkontoen for å undersøke 
om mistanken min er reell? Dersom det er tilfelle mener jeg at dette vil 
kunne gi grunn for oppsigelse.

      n.n 

Du som arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke foreta innsyn i arbeidstakers 
e-post eller private filer. Det finnes imidlertid noen unntak. 

Et eget kapittel i personopplysningsforskriften (popplyfor.) angir bestemmelser for 
arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakerens e-postkasse. Det er en forutsetning at 
det er snakk om en e-postkasse arbeidsgiver har stilt til arbeidstakerens disposisjon 
til bruk i arbeidet i virksomheten. 

Selv om det ikke synes å være tilfelle i din sak, er viktig å merke seg at 
bestemmelsene i popplyfor. ikke gjelder for innsyn i utstyr som arbeidstaker selv 
eier, selv om dette fra tid til annen blir benyttet i arbeidet ved virksomheten. 
Arbeidsgiveren vil derfor som hovedregel være avskåret fra innsyn i slikt privateid 
utstyr.

Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakerens 
e-postkasse:

i. når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede 
interesser ved virksomheten eller

ii. ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører 
grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag 
for oppsigelse eller avskjed.  

Alternativ ii. siste del synes å være den relevante bestemmelsen i din sak.

Vurderingstema er om det kan sies å foreligge begrunnet mistanke om at 
arbeidstakerens bruk av e-postkassen kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. 
Etter vår vurdering, dog kun basert på det du anfører i henvendelsen, vil mistanke 
om brudd på lojalitets- og taushetsplikten overfor deg som arbeidsgiver kunne være 
tilstrekkelig til å begrunne innsyn.

Dersom arbeidsgiveren mener at vilkårene for innsyn i e-post er oppfylt, skal det 
så langt som mulig sendes varsel om slikt innsyn til arbeidstakeren. Varselet skal 
inneholde en begrunnelse for hvorfor vilkår for innsyn anses oppfylt, og informasjon 
om arbeidstakerens rettigheter i forbindelse med slikt innsyn.

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.

Forts. side 28
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ENESTE NORSKE LEVERANDØR AV 
SHERAEeco 3D PRINTERE
Vi har printer for demonstrasjon på Hamar.

Kontakt oss i dag 800 41 941

SHERAeco-print - Bemerkelsesverdig rask og presis!
Optimalisert for dental teknologi. Stor fleksibilitet og høykvalitets materialer. 
Korrekt og presis printing. Sertifisert biokompatibelt materiale er tilgjengelig. 

Birkebeinerveien 24
2316 Hamar

Nettbutikk 
www.ka-rasmussen.no

Ring oss 
800 41 941
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Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no

Forts. fra 
side 26

Arbeidstakeren skal som hovedregel gis anledning til 
å uttale seg før arbeidsgiveren gjennomfører innsynet, 
og skal så langt som mulig gis anledning til å være til 
stede under selve gjennomføringen av innsynet. Dette 
innebærer at arbeidsgiveren må sette frister som gjør at 
arbeidstakeren har reell mulighet til å kunne påberope seg 
rettighetene sine. Arbeidstakeren har dessuten rett til å la 
seg bistå av tillitsvalgt eller en annen representant under 
et innsyn.

Begrepet ””så langt som mulig” viser at kravet om 
varsling ikke er absolutt. Det er likevel et grunnleggende 
personvernprinsipp at også arbeidstakere skal ha 
informasjon ved behandling av personopplysninger 
om dem selv. Terskelen for å gjøre unntak fra denne 
plikten er således høy. Dersom arbeidsgiveren nekter å 
gi informasjon, må dette begrunnes skriftlig med presis 
henvisning til unntaksbestemmelsen.

Faren for bevisforspillelse kan være et relevant moment 
når arbeidsgiveren velger å ikke informere arbeidstageren. 
Et viktig moment ved denne vurderingen er om en 

eventuell fare for manipulasjon av data kan avverges ved 
å foreta en speilkopiering av materialet, uten at materialet 
likevel gjennomgås. Arbeidstakeren kan da til en viss 
grad sikre materialet samtidig som hensynet til den 
arbeidstakers personvern i større grad ivaretas enn ved et 
innsyn.

Det anbefales at det føres protokoll under selve innsynet, 
da det ofte kan oppstå etterfølgende uenighet om hva som 
ble gjennomført under innsynet.

Dersom innsyn er foretatt uten forutgående varsel, for 
eksempel dersom tidsaspektet tilsier at arbeidsgiver 
ikke rekker å varsle arbeidstaker før innsyn eller at 
arbeidstaker ikke er mulig å nå, skal arbeidstaker 
underrettes så snart innsynet er gjennomført. 
Arbeidstakeren skal ha informasjon om hvorfor vilkårene 
for innsyn anses som oppfylte, hvilke rettigheter 
arbeidstakeren har etter forskriften, hvilken metode 
som er benyttet ved innsynet, hvilke e-poster eller andre 
dokumenter som ble åpnet, samt resultatet av innsynet.

-o0o-

FOR ALLE MEDLEMMER

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

Deltakelse i etterutdanningsprogram, diplomgivende

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

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

Rådgivning ved kjøp og salg av laboratorium, eller ved 
nyetablering

Rådgivning og bistand ved søknad om autorisasjon

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

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

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

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

Medlemsfordeler

FOR BEDRIFTSMEDLEMMER

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

Automatisk innmelding og rapportering til Norsk Pasient-
skadeerstatning

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

Varsler når det er offentlige anbudsrunder på tanntekniske 
produkter

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

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

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

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

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

Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Bring,  
Dekkmann, Ford, Hogia, RS Bilpartner, CHAQWA kaffe  
og kaffemaskiner, overtidsmat fra Peppes Pizza, Impact  
rekrutteringstjenester, Energisalg Norge, NoDSGN,  
BergHansen og Norgesprofil.
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    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
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Reiseteknisk operatør Expert Reiser as har siden oppstarten i 1984 vært en av 
Norges ledende leverandører på messereiser. Vi er ett av de eldste frittstående 
reisebyråene i Norge, og i 2014 feiret vi 30 år i bransjen! Prøv oss også på 
forretnings- og gruppereise.

- Vi er næringslivets turoperatør!

Våre vilkår, se våre nettsider
expertreiser.no/vilkaar

Onsdag 22. mars SK818 Oslo - Düsseldorf 16:55 - 18:50
Fredag 24. mars SK819 Düsseldorf - Oslo 19:30 - 21:20
Vi tilbyr også flyreise fra alle de største byene i Norge

Flytider for fellesreisen med NTTF

4* Leonardo Hotel v/ Königsallee i Düsseldorf

Leonardo er et vakkert beliggende hotell med alle fasiliteter, på Graf Adolf 
Platz. 12 min gange til sentralbanestasjoen med direkte tog til Køln. Altstadt ca 
10 min gange langs elven.  

I delt dobbeltrom NOK 6 940,-
Enkeltrom NOK 9 985,-

Priser per person - alt samlet på én faktura

Kontakt Expert Reiser:
Ingrid Løvseth
ingrid@expertreiser.no
Telefon 23 19 43 90

Om IDS

Messen går hvert andre år, og 
samler store deler av brans-
jen.

Rundt 139 000 besøkende fra 
over 150 land ventes til IDS. 
De besøker omkring 2 000 
utstillere fordelt på 157 000 
kvm.

Mer informasjon på
www.ids-cologne.de

Masse ekstra inkludert i prisene:
• Flyreise t/r inkl alle avgifter
• Opphold 2 netter inkl frokost
• Transfer flyplass - hotell t/r*
• Messebesøk IDS, se høyre kolonne
• Felles bransjemiddag på hyggelig

brygghus i Düsseldorf Altstadt
• Reiseledelse fra Expert Reiser*
• Faglig deltagelse fra NTTF
• Velkomst ved IDS prosjektleder

Thomas Maxein m/te, kaffe og kjeks
• Prisutdelingen «Gysi prisen»
• Velkomst og orientering på VDZIs
stand (NTTFs tyske søsterforbund)
• Omvisning på stand til Vita og
Dentaurum
• Besøk laboratorium i området
Köln/Düsseldorf 
* ved mer enn 20 personer påmeldt

Felles fagreise til IDS

KUN for medlemmer av NTTF

”I samarbeid med NTTF inviterer vi til 
felles fagreise. Bransjereisen har som 
formål å knytte enda sterkere bånd  
mellom medlemmene og forbundets  
ledelse. Den vil også telle i NTTFs etter-
utdanningsprogram.”

Bestill på www.expertreiser.no/ids

Det er selvfølgelig mulig å forlenge oppholdet; si fra ved bestilling. 

Vertskap:

Strategisk partner og messe-
representant Messe Köln:

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

Finn 
5 feil
Finn 5 feil på bildet til 
høyre.
Løsning kommer i neste nummer.

Løsning nr. 2-2016:

DET SKJER I 2016
OKTOBER
Tor. 14. Utgivelse Tenner  

i Fokus nr. 4
Tor. 27. Styremøte

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

Stavanger

DESEMBER
Tor. 12. Utgivelse Tenner  

i Fokus nr. 5
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Reiseteknisk operatør Expert Reiser as har siden oppstarten i 1984 vært en av 
Norges ledende leverandører på messereiser. Vi er ett av de eldste frittstående 
reisebyråene i Norge, og i 2014 feiret vi 30 år i bransjen! Prøv oss også på 
forretnings- og gruppereise.

- Vi er næringslivets turoperatør!

Våre vilkår, se våre nettsider
expertreiser.no/vilkaar

Onsdag 22. mars SK818 Oslo - Düsseldorf 16:55 - 18:50
Fredag 24. mars SK819 Düsseldorf - Oslo 19:30 - 21:20
Vi tilbyr også flyreise fra alle de største byene i Norge

Flytider for fellesreisen med NTTF

4* Leonardo Hotel v/ Königsallee i Düsseldorf

Leonardo er et vakkert beliggende hotell med alle fasiliteter, på Graf Adolf 
Platz. 12 min gange til sentralbanestasjoen med direkte tog til Køln. Altstadt ca 
10 min gange langs elven.  

I delt dobbeltrom NOK 6 940,-
Enkeltrom NOK 9 985,-

Priser per person - alt samlet på én faktura

Kontakt Expert Reiser:
Ingrid Løvseth
ingrid@expertreiser.no
Telefon 23 19 43 90

Om IDS

Messen går hvert andre år, og 
samler store deler av brans-
jen.

Rundt 139 000 besøkende fra 
over 150 land ventes til IDS. 
De besøker omkring 2 000 
utstillere fordelt på 157 000 
kvm.

Mer informasjon på
www.ids-cologne.de

Masse ekstra inkludert i prisene:
• Flyreise t/r inkl alle avgifter
• Opphold 2 netter inkl frokost
• Transfer flyplass - hotell t/r*
• Messebesøk IDS, se høyre kolonne
• Felles bransjemiddag på hyggelig

brygghus i Düsseldorf Altstadt
• Reiseledelse fra Expert Reiser*
• Faglig deltagelse fra NTTF
• Velkomst ved IDS prosjektleder

Thomas Maxein m/te, kaffe og kjeks
• Prisutdelingen «Gysi prisen»
• Velkomst og orientering på VDZIs
stand (NTTFs tyske søsterforbund)
• Omvisning på stand til Vita og
Dentaurum
• Besøk laboratorium i området
Köln/Düsseldorf 
* ved mer enn 20 personer påmeldt

Felles fagreise til IDS

KUN for medlemmer av NTTF

”I samarbeid med NTTF inviterer vi til 
felles fagreise. Bransjereisen har som 
formål å knytte enda sterkere bånd  
mellom medlemmene og forbundets  
ledelse. Den vil også telle i NTTFs etter-
utdanningsprogram.”

Bestill på www.expertreiser.no/ids

Det er selvfølgelig mulig å forlenge oppholdet; si fra ved bestilling. 

Vertskap:

Strategisk partner og messe-
representant Messe Köln:
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Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no

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

Kilde: Norges Tannteknikerforbund

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.

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