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NTTF er opptatt av at vi skal ha gode opp- 
læringsbedrifter for studentene på tanntek-
nikerutdanningen, og vi mener at praksis- 
perioden er en veldig viktig del av studiet. 
Vi mener også at det er naturlig at det stil-
les krav til eksterne studieveiledere. 

Norges Tannteknikerforbund ga i vårt hø-
ringssvar vedrørende nye Nasjonale ret-
ningslinjer for Praksisveilederutdanning 
tilslutning til at læringsutbyttebeskrivel-
ser på emnenivå må utvikles ved utdan-
ningsinstitusjonene og i samarbeid med 
praksisfeltet, samt at en god praksisvei-
lederutdanning i stor grad må inneholde 
arbeidsformer som vektlegger praktisk 
trening. NTTF er positiv til at det utarbei-
des veiledende nasjonale retningslinjer 
for praksisveilederutdanning, og vi mener 
slike retningslinjer kan bidra til å øke kva-
litet og status. 

Det er opprettet en Nasjonal arbeidsgruppe 
for praksisstudier i odontologiske fag. Et 
hovedfokus for gruppen den siste perioden 
har vært knyttet til den delen av mandatet 
som handler om å løfte frem arbeid med 
kvalitet i praksis, stimulere til kompe-
tanseheving av veiledere og styrking av 
tverrprofesjonell samarbeidslæring i prak-
sis. Arbeidsgruppen arrangerer et felles 
veilederseminar for praksisveiledere innen 
tannlege, tannpleie og tannteknikk til høs-
ten. Seminaret vil avholdes på OsloMet 30. 
oktober.  

Seminaret skal bidra til kompetanseheving  
innen praksisfeltet i odontologiske fag, 
fremme kunnskap om kvalitet i praksis og 
hva som skal til for å fungere som en god 
praksisveileder. I tillegg til overordnede 
innlegg om praksisveiledning vil delta-
kerne melde seg på kompetansegivende 
parallellsesjoner – fordypning og gruppear-
beid. Det blir innlegg ved den nasjonale 
arbeidsgruppen, og vi får høre om betydnin-
gen av praksis og kvalitet i praksis, samt 

innlegg fra tidligere studenter om hvordan  
det er å være student i praksis. Man kan 
fordype seg i flere temaer, blant annet 
tverrprofesjonelt samarbeid i praksis.

Allerede nå er det anbefalinger fra depar-
tementshold om at praksisveiledere bør 
ha formell veiledningskompetanse, og 
trolig blir dette et krav på lengre sikt. Det 
vil bli utdanningsinstitusjonene som får 
oppgaven med å utdanne veiledere. Tann-
teknikerutdanningen har ytret ønske om å 
samarbeide med NTTF om dette, og vi ser 
frem til å samarbeide med utdanningen om 
innhold og form for praksisveilederutdan-
ningen.

Det vil avsettes et visst antall plasser på 
seminaret for tannteknikere som er/har 
vært praksisveiledere, eller skal ta imot 
tannteknikerstudenter i praksis denne 
høsten, eller ønsker dette fremover. For 
tannteknikere tilknyttet NTTF vil del-
takelse ved dette veilederseminaret gi 
etterutdanningspoeng, og Tannteknikerut-
danningen/OsloMet vil utstede kursbevis 
til tannteknikere som deltar. 

Ved å delta på dette seminaret kan man 
ta første steget mot formell veilederkom-
petanse, og kunne dokumentere at man 
har deltatt på opplæring på veilederfeltet, 
og det synes naturlig at man kan bli fore-
trukket som opplæringsbedrift ved fullført 
seminar. 

Fagsamling
Det nærmer seg fagsamling som i år av-
holdes på Thon Hotel Storo, og dersom du 
ikke har meldt deg på bør du gjøre dette 
snarest.

Det blir to hele dager med aktuelle faglige 
foredrag, stor utstilling, og årsmøte i NTTF. 
Her treffer du garantert mange kollegaer, 
og det blir tradisjonen tro vennefest på fre-
dagen. 

Tid for praksisveilederseminar  
og fagsamling 

LEDER

NTTF er opptatt av at 
vi skal ha gode opp- 
læringsbedrifter for 
studentene på tann-
teknikerutdanningen, 
og vi mener at  
praksisperioden er  
en veldig viktig del  
av studiet.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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Åpningen vil blant annet handle om 
journalføring og den fremtidige pro-
gramplanen for tannteknikerutdannin-
gen, og fagprogrammet berører mange 
aktuelle fagfelt, både innen fast og av-
tagbar protetikk.

Under fagprogrammet kan du få en 
kikk inn i fremtiden, det blir foredrag 
om den digitale hverdagen på labora-
toriet med utgangspunkt i behandling 
med guidet kirurgi, samt forhåndsplan-
legging med smiledesign og fototek-
nikk, og innføring i intraoral skanning 
og CBCT.

Det blir også en presentasjon om mor-
fologi og porselens-sjikting for å oppnå 
naturtro farge.

I tillegg blir det foredrag om nye mate-
rial for bruk til avtagbare helproteser. 
Metoder som fresing og printing, og de 
ulike materialegenskaper vil bli omtalt. 

Du får presentert Praktiske tips i frem-
stilling avtagbar protetikk. Hvordan 
unngå de vanligste feilene. God kom-
munikasjon er nøkkelen til å få mer 
lojale tannlegekunder.

Du finner mer informasjon om foredra-
gene i programheftet på NTTFs nett-
side. 

I flotte lokaler i tilknytning til fore-
lesningssalen ser vi frem til en stor 
dentalutstilling som presenterer nyhe-

ter, tilbud og gode råd og vink for delta-
kerne. Mange av våre trofaste utstillere 
vil ha med seg et bredt utvalg produk-
ter å vise frem. 

I tillegg vil jeg råde deg til å besøke 
rådgivningstorget. NPE vil kunne svare 
på spørsmål rundt journalføring, og vi 
vil ha advokat fra Wahl-Larsen Advo-
katfirma AS tilstede for deg som har 
juridiske spørsmål. Vi og våre samar-
beidspartnere vil også kunne gi råd 
innen privat- og bedriftsforsikringer, 
mm.

Merk deg at NTTF arrangerer et ekstra 
kurs etter fagsamlingen er avsluttet. 
Dette kurset handler om morfologi og 
porselens-sjikting. Det blir demonstra-
sjon av oppbygging og sjikting av to 

sentraler ved hjelp av to ulike frem-
gangsmåter på E-max. I tillegg til de-
monstrasjon får vi forklaring av Shigeo 
Kataokas teori.

Alle medlemmer som deltar begge 
dager på Fagsamlingen, får registrert 
15 poeng i NTTFs etterutdanningspro-
gram. Vennefesten er åpen for alle som 
deltar på Fagsamlingen, og vi gleder 
oss til en fin kveld med gode kollegaer.

Vi håper på stor oppslutning om 
vårt arrangement!

Hold av disse dagene til gode 
faglige foredrag og samvær med 
gode kollegaer.

Vi sees!

Det nærmer seg fagsamling som i år avholdes på 
Thon Hotel Storo, og dersom du ikke har meldt deg 
på bør du gjøre dette snarest. 
 
Det blir to hele dager med aktuelle faglige foredrag, 
stor utstilling, og årsmøte i NTTF. Her treffer du 
garantert mange kollegaer, og det blir tradisjonen 
tro vennefest på fredagen. 

DET SKJER I 2019
AUGUST
23. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3 

SEPTEMBER
2. NTTF 85 år
19. NTTF styremøte
20. Årsmøte i NTTF
20.–21. Fagsamling 2019

OKTOBER
25. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
30. Nordental, Lillestrøm

NOVEMBER
1.–2. Nordental, Lillestrøm

DESEMBER
27. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5
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Learn about the printing benchmark in 
speed, precision and certified open solutions: 
www.straumann.no/p-series

Straumann® CARES® P series

The new standard in 3D printing

SPEED
Fast and professional 

top-quality 
dental products 
due to patented 

PRECISION
Fully integrated 
in the validated 

workflow of CARES® 
and CoDiagnostiX™ 

FLEXIBILITY 
Multiple options 

thanks to open-system 
technology and choice 

of materials

Get our special launch offer today!  
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Den perfekte illusjon - 
sjiktet eller «malt»?
Oversatt fra «Das Dental Labor» 7/2019 side 84-92, av tanntekniker Lars Alhaug

Det er helt fantastisk hvilke resultater en i dag kan oppnå ved å «male» karakteriseringer, 
fargeintensitet og endog opaliseringseffekt på monolittiske tannerstatninger (kroner 
og broer). Keram-virtuosen Axel Seeger fra Berlin viser oss dette her. Han bruker MiYO 
systemet i denne artikkelen, men det finnes også andre tilsvarende fabrikater.

Forfatter
Axel Seeger

Tannteknikere med ambisjoner har 
alltid hatt som mål å lage tannerstat-
ninger som er fullkomment lik de na-
turlige tennene. Inntil nylig har dette 
kun vært mulig, estetisk sett ved den 
såkalte sjikt-teknikken. Lagvis opp-
bygging av keram hvor effektene leg-
ges inn i de suksessive sjiktene. Denne 
teknikken er forbundet med høyt 
tidsforbruk og er også, eller følgelig, 
mer kostbar. En annen faktor som er 
ganske så avgjørende er den enkelte 
tannteknikers kunnskap og dyktighet 
i dette. Men nå opplever vi faktisk sta-
dig større glede hos tannlegene over 
de monolittiske keramene, slike som 
glasskeramer og zirkondioksidene 
(zirkonia). For tannteknikerne er dette 
en unik mulighet til å lage høyestetiske 
og solide arbeider både i front og side-
segmentene. Alle typer effekter kan nå 
oppnås kun ved hjelp av maleteknikk. 
Teknikken krever langt færre arbeids-
operasjoner enn ved sjiktteknikken og 
de opplagte innsparingene gir mulig-
het til en mer fleksibel prissetting og 
øker verdiskapingen i laboratoriet.

Materialene eller massene det snak-
kes om her er både opaliserende og 
fluoriserende. De er kremaktige i kon-
sistens og nyttes både til innfarging, 
karakterisering og glasering. Dette er 
helt spesielle produkter og må ikke 
sammenlignes med hvilke som helst 
malfarger på markedet. Massene er 
svært finkornet og har en høy glas-

sandel. De er lette å arbeide med og 
krever ingen spesielle forkunnskaper. 
Produksjonstiden og behovet for plass 
(materialtykkelsen) er merkbart min-
dre. Estetikken, med innlagte effekter, 
samt dybdevirkningen er helt sam-
menlignbar med arbeider laget i sjikt-
teknikken. Vi skal merke oss at dette 
er monolittiske materialer hvor særlig 
zirkonia er svært sterkt og tilnærmet 
ikke utsatt for chipping, avskalling.

Produktet, slike som Seeger her bruker,  
pensles på vått-i-vått på den rengjorte 
og sandblåste (ved zirkonia) overflaten. 
Ved forsiktig å arbeide inn massene i en  
balanse av Value (lyshet), Hue (farge) og 
Chroma (fargeintensitet) og dybdefrem-
ming, kommer fargevirkningen straks  
fram allerede før brenningen. Det gjelder  
også formen og de ønskede effektene. 
Karakteriseringer og særtrekk – insisal  
translucens, randcrista, mameloner, 
kalkflekker og riss, hvite «bånd» og 
tekstur – oppnås kontrollert og med 
kun opptil tre trinns brenninger.

Innfargingen krever en brenning. Neste  
lag, strukturlaget, krever brenning num- 
mer to. Fordi brenntemperaturen er så- 
pass lav, forandrer ikke karakteristikken  
eller fargene seg ved påfølgende bren-
ninger. Slik oppnår vi som oftest, allerede  
etter to brenninger, rett – farge – glasur  
og overflatestruktur – og derved den 
ønskede høye estetikken og det lang-
tidsstabile resultatet vi ønsker.
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Bildene vi viser er eksempler på hva vi 
har oppnådd på kurser og også på fak-
tiske pasienttilfeller. Utvalget omfatter 
alt fra ungdommelige, transparente 
tenner via «hvite» tenner med kalkso-
ner eller bånd og til eldre tenner, mer 
opake, med deres typiske «slitte» over-
flater og misfarginger. 

Kurs og utstillingsarbeider
Kursarbeider egner seg utmerket til 
å prøve ut effekten av de forskjellige 
massene og til å perfeksjonere seg selv. 
Ekstraherte tenner er et førsteklasses 
grunnlag for å lære formen på en na-
turlig tann og den gir tannteknikeren 
en enestående mulighet til å lære seg 
variasjonene og fargene. På slike ten-
ner kan vi også studere mer grundig, 
fra forskjellige vinkler, form, overfla-
testrukturer, fargenyanser, emaljeriss, 
sprekker og aldersbetingede slitasjede-
taljer. Visualisering i form av modeller 

og bilder hjelper også til for at pasien-
ten kan forstå hvilke valgmuligheter 
han eller hun har og at misforståelser 
ikke oppstår.

Når vi har et fronttannstilfelle og in-
dividualiserer de enkelte kronene slik 
vi har beskrevet, blir tannteknikeren i  
stand til å lage forbløffende, høykvalitets-, 
estetiske restaurasjoner uten å gå via den  
klassiske sjiktteknikken. Om hele «fron- 
ten» skal restaureres kommer denne inn-
fargingsteknikken virkelig til sin rett. 
Tidsbesparelsen og dermed også lønn-
somheten for bedriften er så positivt 
forskjellig at det nesten ikke er til å tro. 

Hvor mangfoldig og individuelt for-
skjellige de kan lages, både de unges 
tenner og de eldres er, kan vi se på 
de følgende bildene av kursarbeider. 
Bildene fra 4 til 12: Disse ble laget av 
glasskeram og zirkonia av forskjellige 

1 Den flotte, men mer 
arbeidsintensive og kostbare 
løsning: Sjiktede enkeltkroner 
i OK.

2 Virkningsfullt og effektivt: 
Monolittisk, pressede 
enkeltkroner, individualisert 
ved hjelp av maleteknikken.

3 MiYO fargeskrin 
med 18 farge- og fem 

strukturmasser.
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4 Individuelt innfargede kursarbeide av ungdommelige tenner 
med en diskret antydning til mameloner og et forkalkningsbånd 
på sentralene (zirkonia).      

6 Ungdommelige insisiver. Karakterisert og individualisert 
(zirkonia).

8–9 Individuelt utformede 
eldre tenner (glasskeram).

5 Levende uttrykk og utseende, som om tennene er bleket 
(glasskeram).

7 (10) Vektlegging av struktur. Polerte kroner. Ferdige etter 
bare tre brenninger (karakteriserings- og glansbrenninger) 
(glasskeram).
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13 Kun glasert …

14 …karakterisert  
med to innbrenninger 
av farge…

16-17 En 30 årig pasient etter tre måneder 
med skinneterapi for å heve bittet. 28 forsiktig 
karakteriserte og glaserte enkeltkroner.

15 …og avslutningsvis 
med strukturpasta 
(MiYO Structure).

10-12 Yngre og eldre 
tenner stilt ved siden av 
hverandre (glasskeram 
og zirkonia), med lett 
strukturerte overflater 
og mameloner på de 
yngre og slitasjespor og 
misfarginger på de eldre.
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OM AXEL SEEGER

Tannteknikermester, rådgiver og 
forfatter. Han har arbeidet med 
monolittiske restaurasjoner i fem 
år og da med maleteknikken. Han 
er en skattet foredragsholder i inn 
og utland og han har skrevet boken 
«SMILE» som handler om denne 
«nye» metoden å lage naturtro 
kronearbeider med. Han kommer 
også nå med boken «Make it your 
own monolithic way». Seeger er 
bosatt i Berlin. 

tannteknikere. Med maksimalt tre bren- 
ninger kan en få til en perfekt dybde-
virkning som i sjiktteknikken krever 
et møysommelig finarbeid. Også med 
arbeider i sidesegmentet byr denne 
maleteknikken på nærmest grense-
løse muligheter. Mulighetene strekker 
seg fra den enkle, kun glaserte utga-
ven - via en innfargingsprosedyre som 
krever to brenninger – til påbrenning 
av en formkorrigerende strukturpasta 
(bildene 13-15).

Pasienttilfelle
Ønskene og forestillingene en pasient 
har vil en naturligvis først få innsyn 
i ved direkte kontakt med pasienten. 
Et nært samarbeid gjør det mulig å bli 
enige om hva som er tannteknisk og 
medisinsk mulig i hvert tilfelle, i for-
hold til disse ønskene.

Sluttord
Når det gjelder individualisering og 
karakterisering av monolittiske restau-
rasjoner, det være seg i glasskeramer 
eller zirkondioksid, er innfarging med 
malemasser, som her er beskrevet, det 
moderne alternativet til restaurasjoner 
utført med sjiktteknikken. Dette vil 
opplagt utvikle seg til «state of the art» 
innen tannteknikken. Laboratoriet vil 
kunne tilby svært estetiske arbeider 

og individuelt tilpasset pasienten, og 
til en attraktiv pris.

Maleteknisk, «forblendede», monolit-
tiske kroner og broer i glasskeramer 
og zirkonia (broer i zirkonia), gjør det 
også rimeligere for pasienten og øker 
verdiskapningen i laboratoriet.

18-19 En 83 årig pasient med 
ønske om en aldersbetinget, 
men likevel en kun lett 
karakterisert fullrestaurering.

NTTF har inngått avtale med Scandic hotellene. Avtalen gjelder i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Polen. 
For å få rabatt må du bestille på Scandics nettsider. Jo tidligere du bestiller, jo høyere rabatt fra 10 – 20 prosent. 
Frokost og gratis wifi er alltid inkludert. 

For mer informasjon om avtalen og bookingkode, logg deg inn på NTTFs sine medlemssider via  
www.nttf.no. Mangler du brukernavn og passord, ta kontakt med NTTFs administrasjon på telefon 22 60 35 00 eller 
nttf@tannteknikerforbundet.no
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Vinyl
High Resolution
For maximum global and 
detail accuracy

Compatible with exocad® Dental CAD  |  
smart optics recommends using the DELL 
Precision 3630 CTO for the scan

NY LEVERANDØR
Nå leverer vi implantatkomponenter fra Arum 3D solutions 
til mer enn 500 systemer.

Beste kvalitet i utførelse og presisjon med livstidsgaranti 
på de ulike komponentene.

www.ka-rasmussen.no

High Performance
For the ideal balance between 
speed and precision

High Ambition
For laboratories for which no 
task is too difficult

K.A.Rasmussen AS
Postboks 4455
2326 Hamar

Tlf: 800 41 941
www.ka-rasmussen.no
salg@karasmussen.com

High resolution camera Touchscreen LED status bar Fully automated X-axis

Blue Light LED 36 month warranty 4 µm according to ISO 12836 dental Scan

HR and LR mode Virtual articulator secondDie and multiDie Triple Tray® impression scan

Texture scan monochrome Texture scan color multiCase Universal mode
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OLE PETTER VÅGE

Fremtiden er her!
MURALI SRINIVASAN

New prothesis  
material 

 KOM PÅ 

Fagsamling 2019

To innholdsrike dager med fokus på faglige foredrag om printede versus freste materialer 
til proteser, avtagbar protetikk, morfologi og porselenssjikting samt den digitale hverdagen. 
Det vil også være presentasjoner om journalføring og den fremtidige programplanen for 
tannteknikerutdanningen. 

Mer info og påmelding finner du på www.nttf.no/aktivitetskalender

Kurset  
Den naturlige tannen 

med Kataoka er 
fulltegnet!

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

NOVUS Supply

SERGIO GUIRAO  |  MARTIN HOFTVEDT
Årets gullsponsorer KA Rasmussen og Novus Supply stiller med egne foredrag. Sergio Guirao fra Andorra 
skal foredra om «Exocad – Your future in digital dentistry» for KA Rasmussen, mens Martin Hoftvedt 
skal snakke om optimalt samarbeid mellom tannlege og tanntekniker, materialvalg, avtrykk og 
sementeringsprotokoller for Novus.

Du kan også møte

RAGNHILD SÆTHER LANGVIK  
Avtagbar protetikk

SHIGEO KATAOKA  
Natural morphology 
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13 |Hver serie har forkjellig translusens og mekaniske egenskaper. Ved å velge riktig serie, kan det fremstilles et bredt
spekter av arbeider. For alle indikasjoner.

UTML 14 mm og 18 mm

Translucency 43%

Flexural Strength2 557 MPa

98 Ø / Sintring ca 90 min. / InFire HTC speed, 1560°

For mer informasjon ring tlf 800 41 941 eller besøk vår nettbutikk: www.ka-rasmussen.no

STML 14 mm, 18 mm og 22 mm

Translucency 38% 

Flexural Strength2  748 MPa

ZRML 14 mm, 18 mm og 22 mm

Translucency 31%

Flexural Strength2 1125 MPa

Farge: A light, A Dark B light,

          C light, D light, A white 

HT 14 mm, 18 mm og 22 mm

Translucency 43%

Flexural Strength2 748 MPa

KATANATM Zirconia disk
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På besøk hos  
Rena Tannteknikk

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 labora-
torier som har utviklet egenartede 
konsepter og spesialiserte produk-
ter. I denne 32. artikkelen har vi 
besøkt Rena Tannteknikk.

En flott junidag reiste Tenner i Fokus til Østerdalen via Mjøsa og Elverum til Rena for å 
besøke Rena Tannteknikk. Det er Solveig Dahl Odden og Harald Odden som begge er 
eiere av bedriften.

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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På besøk hos  
Rena Tannteknikk

Laboratoriet ligger i annen etasje i en villa 
sentralt plassert i Rena sentrum. I første 
etasje er det to tannleger som holder til.

Verken Solveig eller Harald er født og opp-
vokst på Rena. Solveig kommer fra Elve-
rum, mens Harald er oppvokst i Trysil.

At de havnet på Rena var helt tilfeldig. De 
hadde noen venner som flyttet dit mens 
Solveig og Harald i en periode arbeidet i 
Sverige, og med venner på Rena fant de 
ut at de også kunne tenke seg å flytte hit. 
Samtidig var det en strategisk beliggenhet 
mellom Solveigs familie i Elverum og Ha-
ralds familie i Trysil, og da begge to hadde 
godt voksne foreldre var det godt å komme 
hjem igjen.

Solveig og Harald traff hverandre mens de 
gikk på gymnaset i Elverum. Harald star-
tet sin tannteknikerutdannelse ett år før 
Solveig, men de havnet begge to på Sogn 
yrkesskole. Harald ble uteksaminert i 1974 
mens Solveig måtte vente ett år til før hun 
var ferdig. De har begge tre års utdanning 
på Sogn. På skolen ble de undervist av læ-
rerne Ingolf Paulsen, Gerhart Jensen og 
Bjørn Lunde.

Etter endt utdanning flyttet de til Karlstad i 
Sverige og jobbet der i nesten åtte år.

Den første tiden arbeidet de på samme la-
boratorium. Etter hvert splittet de lag, men 
de fortsatte begge å jobbe i Karlstad. Det 
var veldig lærerikt for dem begge å jobbe 
i Sverige på det tidspunktet, for da ble den 
nye Tannvårdforsikringen innført. Dette 
medførte stor tilgang på arbeid, og tann-
teknikerne i Sverige måtte etter hvert ta 
styring på når arbeidene kunne leveres for 
å kunne overleve det store arbeidspresset 
som kom.

Stort arbeidspress var ikke til hinder for 
at Solveig og Harald fikk meget god faglig 
opplæring på laboratoriet de jobbet på, for 
som de begge sa: – Man er ikke akkurat fer-
dig utdannet når man er ferdig på skolen.
De lærte at det var viktigere å levere kvali-
tet enn kvantitet. De fikk derfor god tid på 
seg for å kunne levere kvalitetsarbeid.

De synes begge det var veldig hyggelig å 
være norske tannteknikere i Karlstad.

Etter tiden i Sverige dro de tilbake til hjem-
landet, og startet opp eget laboratorium på 

 RENA TANNTEKNIKK
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Rena. De første åtte årene hadde de lo-
kaler i rådhuset på Rena før de kjøpte 
huset de nå arbeider i sammen med en 
tannlege.

Huset kalles «Tanngar'n», tannlegene 
arbeider i underkjeven (første etasje), 
og Solveig og Harald lager tenner i 
overkjeven (andre etasje).

Tidligere var de gift ned hverandre, 
men i 1999 besluttet de å gå hver sin 
vei privat, men de ville fortsatt arbeide 
sammen og beholde kompaniskapet i 
felles bedrift. Noe som fungerer meget 
bra.

Det er i dag tre private tannleger på 
Rena samt en tannklinikk, men det er 
ingen etablerte tannteknikere i områ-
det rundt Østerdalen syd og Elverum, 
bortsett fra på Rena. Solveig sier at det 
virker som de tannteknikerne som eta-
blerer seg i dag velger å starte opp i 
større byer og sentrale strøk. Dette kan 
resultere i stor avstand til kundene og 
dermed dårligere service.

På Rena mener de at de har vært hel-
dige, og har ikke merket så mye til tan-
nimporten fra Kina. De har hatt sine 
faste kunder i de 37 årene de har dre-
ver laboratoriet. I tillegg til kundene i 
nærområdet har de også «postkunder» 
fra Nord-Norge og Vestlandet. De fleste 
«postkundene» er etablert på forholds-
vis små steder hvor de må sende prote-
searbeidene fra seg uansett.

En gang Solveig var på besøk på tann-
teknikerutdanningen på Sogn, fortalte 
Odd Larnøy, som da var lærer der, at 
de hadde en elev der som var fra Rena. 
Solveig tok kontakt med eleven og 
Nina Roland, som hun heter, ble ansatt 

på Rena Tannteknikk på stedet. Nina 
begynte å jobbe umiddelbart etter endt 
utdanning i 1990. Hun gjør en god 
jobb, hun trives godt og er fortsatt an-
satt på laboratoriet etter snart 30 år.

Solveig og Harald synes det har vært 
en stor faglig utvikling siden de be-
gynte i faget, og da spesielt den senere 
tiden med den digitale revolusjonen. 
På Rena har de ikke startet med digital 
produksjon. Det blir for stor investe-
ring, synes de.

Volumet i produksjonen er MK-kroner 
og MK-broer samt en del Empress, og 
så må vi ikke glemme avtakbar prote-
tikk som fortsatt utgjør en stor del av 
produksjonen.

Gullet til MK-arbeidene har etter hvert 
blitt veldig dyrt, så de har sett det nød-
vendig å gå over til en femti prosent 
legering på disse arbeidene.

Rena tannteknikk har også prøvd seg 
på implantater, men trakk seg fra dette 
markedet da etterspørselen ikke var så 
stor, men i den sammenheng trengs 
det en midlertidig protese som en del 
av behandlingen. Disse protesene lager 
Solveig.

Bittskinner og snorkeskinner er også 
et produkt som det produseres en del 
av. Her er det Nina som har best bak-
grunn gjennom god kursing. På Rena 
ser de ikke bort fra at de kan ha reddet 
flere parforhold og søvnløse netter med 
en god snorkeskinne.

Så lenge tannlegene er fornøyd med 
de produktene vi lager skulle det være 
liv laga for Rena Tannteknikk, sier Sol-
veig, og Harald er enig.

Solveig har også vært en del engasjert 
i Norges Tannteknikerforbund, og hun 
har hatt flere verv her. Hun var først i 
Opplæringsrådet i en del år. Deretter 
var hun engasjert i mesterbrevnemda 
en tid før hun var innom Norges Håndt-
verkerforbund. Dette var trivelige år. 
Sist, men ikke minst, så har Solveig 
vært leder for Hedmark og Oppland 
Tannteknikerforening i en årrekke.

Når man bor på Rena, og dermed er 
midt inne i skogen, er det naturlig å 
spørre om de bruker skogen, og Harald 
forteller at han er på elgjakt hvert år så 
lenge det går, som han sier. Ulven tar 
så mange elger at det er ikke mange 
dyrene igjen. Tidligere hadde jaktlaget 
hans en kvote på tolv dyr, nå er den 
nede på tre dyr. Det sier sitt. Elgjakta 
er en uke i september, og den uka er 
hellig for Harald (og alle andre som jak-
ter, har jeg forstått).

Solveig er bitt av golfbasillen. Hun 
spiller en del golf i sommerhalvåret, 
og da blir det til at hun spiller på den 
lokale banen til Sorknes Golfklubb. Det 
er en 18-hulls bane som ligger i natur-
skjønne omgivelser rett nord for Rena. 
Her stortrives Solveig i frisk natur og et 
hyggelig sosialt miljø.

Både Solveig og Harald har passert 67 
år, men har ikke tenkt å gi seg med det 
første, men de reflekterer likevel litt 
over framtiden. På sikt kunne det være 
interessant å komme i kontakt med 
noen som kunne tenke seg å overta 
en bedrift i et lite tettsted med hyg-
gelige kunder og som også gir et bra 
utkomme.
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GMT60391 NO1906 © Nobel Biocare Norge AS, 2019. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, 
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all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability. For prescription use only. 

La NobelProcera Services gjøre jobben
Spar tid ved å overlate skanning, design og produksjon med nøyaktighet og presisjon til oss. Vi hjelper 
deg med, kroner, individuelt tilpassede distanser og implantatbarer. Alt du trenger å gjøre er å sende 
oss ditt kasus slik at vårt team av dyktige CAD-designere kan gjøre resten av arbeidet. Designet sendes 
tilbake for godkjenning innen 24 timer. 

Lever originale produkter av høy kvalitet til kundene dine.

Besøk nobelbiocare.com/nobelproceraservices

Tiden din er verdifull

For distanser, 

kroner og 

implantatbarer
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Fagdag 2019
Tirsdag 7. mai arrangerte Norges Tannteknikerforbund sin årlige fagdag på 
OsloMet. Deltakerne fikk høre to spennende foredrag, et om pensjon og et 
om den digitale arbeidsflyten. 

Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto: Caroline Wabnitz

Pensjon
Først ut var Jaspal Singh Dhami fra Storebrand som fortalte engasjert og levende om pensjon og 
oppsparing gjennom hele livet. Han kom med gode råd og tips til plassering av eventuelt oppsparte 
midler og om de ulike pensjonsordningene som finnes. Han var også innom hvilke muligheter man 
som selvstendig næringsdrivende har, og har en ansatt hatt flere arbeidsgivere kan det være lurt å 
samle pensjonsordningen i ett selskap. 

Den digitale arbeidsflyten
Dagens hovedforedrag kom fra professor Jan-Frederik Güth fra LMU-universitet i München. Han 
snakket om mange ulike aspekter av den digitale arbeidsflyten. Han snakket om hva intraorale 
skanner kan – og ikke kan. Hvor nøye er nøyaktig, spurte han, og kom selv med noen svar. Güth var 
også innom hvordan den digitale fremtiden ser ut og hva man kan vente seg på materialfronten. Han 
avsluttet med noen betraktninger om hvordan samarbeidet mellom tannlege og tanntekniker kan 
forbedres ved bruk av digital teknologi. Güths foredrag var meget interessant og lærerikt.
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NTTF har fremforhandlet en samarbeids-
avtale med Storebrand, som gir forutsigbare 
priser på pensjon. 

Storebrand tilbyr skreddersydd og gratis 
rådgivning til bedriftseier gjennom 
Storebrand Pluss. 

De ansatte får også god hjelp til å forstå sin 
pensjon og prisgunstige fordeler på bank, 
forsikring og privat sparing.

Ta kontakt med Storebrand på storebrand.
no/bedrift for å motta et uforpliktet tilbud.
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Trakassering i 
arbeidsforhold
En ansatt i laboratoriet har varslet at han opplever trakassering fra andre ansatte, 
særlig fra to andre navngitte ansatte. Trakasseringen skal gå ut på utfrysning/
usynliggjøring, kjefting og sårende fleiping og erting, også med seksuelle 
undertoner. Han har fortalt at de har sagt at de vil fortsette til han sier opp. 
Forholdene har nå blitt så ille at den ansatte har sykemeldt seg med begrunnelse i 
trakasseringen.

Hva kan og må jeg som arbeidsgiver gjøre når jeg nå har mottatt varsel om slike 
forhold?

                          n.n

En arbeidsgiver skal organisere, tilrette-
legge og lede arbeidet slik at arbeidstakere 
ikke utsettes for trakassering og annen 
utilbørlig opptreden. 

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstakere 
ikke skal utsettes for trakassering og annen 
utilbørlig opptreden. I tillegg er det et 
særskilt vern mot seksuell trakassering og 
trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, 
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk i likestillings- og 
diskrimineringsloven. Trakassering på 
arbeidsplassen er derfor forbudt, og det 
er arbeidsgivers plikt å forebygge at 
trakassering ikke skjer.

Arbeidsgiver har undersøkelses- og 
aktivitetsplikt dersom arbeidsmiljøet ikke  
er i samsvar med kravene i arbeidsmiljø-
loven.

For at arbeidstaker skal ha mulighet til å si 
ifra fra om trakassering, må virksomheten 
ha et avviksrapporteringssystem, og 
arbeidstakere må være kjent med dette  
systemet, inkludert rutinen for rapport-
ering av trakassering. 

Når du som arbeidsgiver blir kjent med en 
påstand om trakassering av en ansatt skal 
du:

a) undersøke påstandene for å avdekke hva  
som har skjedd gjennom en kartleggings- 
prosess; 

b) følge opp de involverte parter (inkludert 
de som angivelig trakasserer); og

c) basert på resultatene av a) og b) 
eventuelt sette i gang konkrete tiltak 
for å gjenopprette et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø og forhindre gjentakelser.

I en kartleggingsprosess er det avgjørende 
å få klarhet i fakta slik at det uten ugrunnet 
opphold kan fastslås om det foreligger 
trakassering. I en slik prosess er det svært 
viktig å ivareta prinsipper om habilitet, 
kontradiksjon, dokumentasjon, personvern 
og åpenhet i saksbehandlingen.

I prinsippet om habilitet ligger at saken må 
behandles av personer uten egeninteresse  
i saken, for eksempel slik at de som er angitt 
som de som trakasserer ikke involveres  
i saken. 

E-post: aleksander.ryan@wla.no
Tel.: 40 63 90 50/22 01 06 70
Web: www.wla.no 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan 

Aleksander Ryan er advokat 
og partner i Wahl-Larsen  
Advokatfirma AS.

Ryan er Norges 
Tannteknikerforbunds faste 
advokatforbindelse, og tilbyr 
medlemmene inntil én times 
gratis bistand per sak (inntil to 
timer for medlemmer med mer 
enn tre års ansiennitet i NTTF), 
og ut over dette rabatterte 
timepriser.

Forts. side 22
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For mer informasjon ring tlf. 22 79 20 20 
eller gå til vår netthandel, www.jacobsen-dental.no

ARTEGRAL LIFE
Protesetenner for å sette kronen på verket!
Overlegen estetikk til bruk for implantat 
og partsiell protese. Fra Merz Dental GmbH!

KATANA MULTI-LAYERD DISK 
98 Ø. Sintring 90 min. InFire HTC speed, 1565o. 

UTML 
14 mm og 18 mm. 
Translusency 43% – Flexural 
Strength2 560 MPa

HT 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 43% – Flexural 
Strength2 750 MPa

STML 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 38% – Flexural 
Strength2 750 MPa

ZRML 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 31% – Flexural 
Strength2 1125 MPa
Color: A light,  A dark, B light, 
C light, D light, A white

Finnes i hele vita 
fargeskala pluss bleach.Femfarget tann til 

trefarget pris!
Front 

Kr 230,- 

Diat 

Kr 186,-

Kortreiste tenner biter best!

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

HORDALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

ROGALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Martin Feldmann
Boganesveien 118
4032 Stavanger
Telefon: 51 88 11 24
E-post: martin@feldmann.no

NORDNORSK  
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Emma Myllykangas
Nor-Dental
PB 112
9252 Tromsø
Telefon: 97 66 64 57
E-post: emmamyllykangas@live.no

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

SØRLANDET  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

I prinsippet om kontradiksjon ligger at  
alle parter (også de som er angitt som 
de som trakasserer) må gis mulighet 
til å forklare seg og imøtegå påstander 
som rettes mot dem.

I prinsippet om dokumentasjon ligger at  
prosessen i størst mulig grad må kunne  
dokumenteres gjennom e-postkorre-
spondanse, møtereferater, notater og 
lignende.

I prinsippet om personvern ligger at 
regelverket om personvern (GDPR) må 
etterfølges.

I prinsippet om åpenhet ligger at 
man i størst mulig grad må tilstrebe 
at alle fakta kommer på bordet og at 
de involverte blir identifiserte, for 
derigjennom å også kunne ivareta 
prinsippet om kontradiksjon. 

Det benyttes ulike typer kartleggings-
prosesser i norsk arbeidsliv. Det viktige  
ved valg av kartleggingsmetode er at  
metoden kan avklare om det foreligger  
trakassering som påstått, samt om  
metoden ivaretar de ovennevnte prin-
sippene knyttet til saksbehandl-ingen.

Det er viktig å bemerke at begrepet 
«trakassering» er en rettslig standard.  

Dette betyr at innholdet i begrepet  
vil endre seg i takt med samfunns-
utviklingen og hva som er gjeldende 
normer og sosialt akseptert. Det som  
var ansett som trakassering for 40 år  
siden er kanskje ikke det i dag. Toleranse- 
grensen for hva som er trakassering kan 
videre være forskjellig i ulike miljøer  
og kulturer, og det kan være individu-
elle forskjeller i hva som tåles.

I den konkrete vurderingen av om 
ytringer eller handlinger er å anse som 
trakasserende er det relevant å vurdere 
om slike ytringer/handlinger likevel 
må tåles fordi ytringene/handlingene 
ligger innenfor grensen av påregnelig 
og normal atferd. I enkelte tilfelle kan 
eksempelvis arbeidsgivers utøvelse av 
styringsretten (som består av å lede,  
fordele og kontrollere arbeidet) resultere  
i påstander om trakassering fra ansatte, 
likevel uten at slik styring er det.

Dersom kartleggingen resulterer 
i at det avdekkes trakassering må 
nødvendige tiltak iverksettes, så 
som for eksempel omorganiseringer, 
advarsler og eventuelle oppsigelser.

-o0o-

Forts. fra 
side 20
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Etter at leder Olle Sahlin hadde budt 
velkommen, fortsatte Anders Linderoth 
fra Tandtekniska Laboratoriet i Ystad. 
Han berettet om 70 år som tannteknisk 
laboratorium med flere generasjoner 
Linderoth ved roret. Hans budskap var 
å satse på Kvalitet. Han fortalte også 
at 25 – 30 prosent av labene i Sverige 
forsvant på 1970-tallet. 

Åsa Sjöholm innledet om restaurerin-
ger av single 1ere. Hun viste mange 
eksempler og la til at det er noe av det 
mest vanskeligste, hun gjør. Åsa insis-
terte på at man skal ta betalt for det 
man gjør. Åsa driver Sjöholm og Møller 
Tandteknik. 

Det var også foredrag av Christel Lar-
sen om keramer og frakturer samt av 
Anders Berglund om utdanningen i 
Umeå. 

Fredag kveld – på selveste 17. mai – 
var det tradisjonen tro Tanktekniker-
party, og det ble litt feiring da blant 
annet takket være DJ Thomas Gee. 

Tandteknikerdagarna 
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto: Björn Hasselblad

I 17. mai-helgen dro daglig leder til Stockholm for å delta i Tandteknikerdagarna, Sveriges 
Tandteknikerförbunds svar på NTTFs fagsamling. Det ble to flotte dager sammen med 
våre svenske kollegaer.

Åpning

Anders Linderoth

Åsa Sjöholm
Olle Sahlin og  
Solweig Hultén Tandteknikerparty

Christel Larsen Utstilling

Anders Berglund

DJ Thomas Gee
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Praksisseminar
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto: Kaja Leijon, UD, UiO

 

Nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag arrangerer nasjonalt 
veilederseminar 30. oktober 2019 i Oslo.

Seminaret skal bidra til kompetanseheving innen prak-
sisfeltet i odontologiske fag, fremme kunnskap om kva-
litet i praksis og hva som skal til for å fungere som en 
god praksisveileder.

Målgruppen er primært praksisveiledere i odontologi, 
tannpleie og tannteknikk. Praksisveiledere som skal ha, 
har hatt eller planlegger å påta seg ansvar for tanntek-
nikerstudenter oppfordres spesielt til å delta. Deltakelse 
på seminaret gir fem poeng i NTTFs etterutdannings-
program

Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist 10. september. 
For mer informasjon og påmelding, besøk  
www.uib.no/med/127604/nasjonalt-veilederseminar-i- 
odontologiske-fag

Programmet varer fra kl. 9.30-15.30 og vil blant annet 
by på innledninger om

- Betydningen av praksis og kvalitet i praksis

- En nasjonal plan for praksisstudier i odontologiske 
fag

- Den gode praksisklinikken

-  Integrasjon og praksis og teori i praksislæring

- Om samarbeidslæring og veiledning

- Hvordan tilrettelegge for læring i praksis

- Kompetanseheving og incentiver for god praksis

Lånt fra: 
https://www.uib.no/med/127604/nasjonalt-veilederseminar-i- 
odontologiske-fag#program-onsdag-30-oktober
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Når du er opptatt av 
estetikk 
Nå kan du få Atlantis Custom Base Angulated Screw Access 
(ASA) til Astra Tech Implant System®, Ankylos og Xive
 
Noen ganger kan det være utfordrende å oppnå optimal plassering av 
implantatet for en skrueretinert løsning. Atlantis CustomBase ASA gir deg 
mulighet til å vinkle skruekanalen opptil 30 grader. Dette innebærer at du nå 
kan tilby dine tannleger den beste mulige løsningen for single tenner.  

Kan enkelt bestilles på www.atlantisweborder.com
 
Kontakt kundeservice på telefon 815 59 119

Atlantis garanti - med oss kan du føle deg trygg
Ved bruk av Atlantis Abutment dekker Dentsply Sirona både distanse og 
implantat, uansett hvilket implantatsystem som er benyttet*.  
 
* I henhold til vilkårene i garantien for Atlantis Abutments.  

www.dentsplysirona.com 
 

Atlantis® CustomBase solution

Nyhet - n
å også til

Straumann® Bone Level Im
plant
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TITANIUM      

LIFETIME      LIFETIME     1-YEAR      

GOLD-SHADED 
TITANIUM      ZIRCONIA      

5-YEARS      

PMMA      

Atlantis Straumann annons 2019 mai - norsk.indd   1 24.05.2019   14.10.17
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Første halvår i 2019 har NPE fattet av-
gjørelser i 2743 saker, mot 2236 saker 
i samme periode i 2018, en økning på 
23 prosent. Videre er 928 erstatnings-
beregninger avsluttet første halvår, 
mot 859 i samme periode i fjor, en øk-
ning på åtte prosent.  

Flere saker behandlet
– Vi jobber målrettet med å behandle 
flere saker, og jeg er glad for at vi ser 
gode resultater av effektiviseringsar-
beidet vårt, sier direktør Rolf Gunnar 
Jørstad.

Han peker på at det er viktig at flere får 
svar fra NPE så raskt som mulig. – Vi 
har i alt fattet 14 prosent flere avgjø-
relser og nesten 150 flere søkere har 
fått beskjed fra oss om at de har rett til 
erstatning, sett opp mot første halvår i 
fjor. Det synes jeg er positivt, sier Jør-
stad.

Mottatte saker
NPE har mottatt 2890 saker første 
halvår. Dette er 1,5 prosent færre krav 
om erstatning sammenlignet med før-
ste halvår i 2018.

 - Det er alltid variasjoner og naturlige 
svingninger i slike tall. Vi regner med 
at vi i år vil motta et sted mellom 5700 
og 5800 krav fra pasienter og pårø-
rende som mener de har fått en skade 
etter feilbehandling. Det vil i så fall 

være litt mer enn vi mottok i fjor, sier 
Jørstad.

Erstatningsutbetalinger
NPE har utbetalt 508 millioner kroner i 
erstatninger til pasienter og pårørende 
første halvår 2019. Det er litt mindre 
enn i samme periode i 2018. 

– Det er fortsatt litt tidlig å si hvor dette 
ender, men allerede nå i juli har vi tatt 
igjen differansen til fjoråret, og det 
meste taler for at vi også i år kommer 
til å utbetale i overkant av en milliard 
kroner i erstatninger, sier Jørstad.

Erstatningene dekker blant annet utgif-
ter, inntektstap, menerstatning og tap 
av forsørger. – Erstatningene sørger 
for at pasienter og pårørende får dek-
ket det økonomiske tapet som skyldes 
skaden. I tillegg får de pasientene som 
har fått omfattende og varige skader en 
utbetaling for redusert livskvalitet, sier 
Jørstad.

Erstatningsbeløpene varier fra minste-
beløpet på 10 000 kroner, til millionut-
betalinger i saker der feilbehandlingen 
har ført til omfattende og varig skade 
på pasienten.

Eksempler på saker der pasienten 
fikk medhold
En pasient hadde fått mangelfull tann-
behandling og forsinket diagnose av 

karies over flere år. Pasienten hadde 
behov for kronebehandling og måtte ha 
et implantat på to jeksler. NPE mener 
at pasienten fikk mangelfull behand-
ling. Pasienten får erstatning fra NPE.

En pasient hadde vært til fastlegen sin 
flere ganger på grunn at mageplager. 
Det ble ikke tatt avføringsprøve. Etter 
hvert ble pasienten henvist til sykehus 
fordi man mistenkte kreft. Pasienten 
fikk da påvist tarmkreft med spred-
ning til lever. NPE mener at diagno-
sen kunne vært fastsatt 17 måneder 
tidligere. Fastlegen burde ha sikret en 
avføringsprøve fra pasienten. Hadde 
denne prøven blitt tatt tidligere, ville 
mest sannsynlig diagnosen blitt stilt 
tidligere. Med en tidligere diagnose 
ville pasienten unngått spredning og 
for tidlig død. Pårørende får erstatning 
fra NPE.

En pasient fikk infeksjon etter en pro-
teseoperasjon. Infeksjonen førte til et 
forlenget behandlingsforløp med smer-
ter, bytte av protese i to omganger og 
antibiotikabehandling. NPE mener at 
pasienten fikk infeksjonen i forbin-
delse med inngrepet. Pasienten får er-
statning fra NPE.
                   

Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

I første halvdel av 2019 har NPE totalt behandlet 14 prosent flere saker 
enn i samme periode i fjor.

Flere får behandlet 
saken sin hos NPE
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ehd ce tn

ehd ce tn

ehd ce tn
ehd ce tn

Patruljeveien 31C  · 3512 Hønefoss  · Tlf 32 12 30 10 · dentech.no

Now available as Multilayer
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FOR ALLE  
MEDLEMMER
Kurs og etterutdanning til 
rabatterte priser (merk at rabatten 
gjelder for medlemmer som er 
personlig innmeldt i NTTF)

Deltakelse i diplomgivende 
etterutdanningsprogram

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

Mulighet til å søke midler fra 
NTTF og NODs utdanningsfond 
samt reisestipend fra 
Voksenopplæringsforbundet 
(VOFO)

Rådgivning og bistand ved søknad 
om autorisasjon

Rådgivning på generell basis for 
spørsmål relatert til arbeidsmiljø- 
loven, tannteknikeroverens-
komsten mv. For konkrete saker, 
bes medlemmer ta kontakt med 
vår medlemsadvokat. 

Tenner i Fokus inkludert i medlem-
skapet (abonnementspris kr 600,-)

 FORSIKRING

Yrkesskadeforsikring, 
kontorforsikring, næringsbygg,  
bil mm.

For en full oversikt:  
www.matrixinsurance.no/
nttfforsikring 
Telefon 23 20 79 80 
E-post: post@matrixinsurance.no

Helse- og pensjonsforsikring til 
rabattert premie, tlf 08881

Informer om at du er NTTF-medlem. 

 BEDRIFTSHELSETJENESTE

Rabattordning for deg som er  
medlem i NTTF. Kontakt daglig leder 
Marit Hollerud, mh@sagabht.no

 JURIDISK BISTAND

Gratis advokathjelp (både jobb- og 
bransjerelatert samt privat) inntil 
én time per sak. Inntil to timer for 
medlemmer med mer enn tre års 
medlemskap i NTTF, og ut over dette 
rabatterte timepriser.

Kontakt advokat Aleksander Ryan 
på tlf 40 63 90 50 eller e-post 
aleksander.ryan@wla.no

 NPE

 

Automatisk innmelding 
og rapportering til Norsk 
Pasientskadeerstatning. 

 HOTELLER

 REISEBYRÅ

 

 LEIEBIL

 DRIVSTOFF

 DEKK

 MAT

 

 BLOMSTER

 ONLINE BACKUP

 

Medlemsfordeler

FOR BEDRIFTS- 
MEDLEMMER
Tilgang på NTTFs kvalitetssystem, 
inklusive en dags kurs og  
skreddersøm til ditt laboratorium

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

Varsler når det er offentlige 
anbudsrunder på tanntekniske  
produkter

For mer informasjon og hvordan du 
benytter disse og andre medlems- 
fordeler, logg deg inn på NTTFs sine 
medlemssider via www.nttf.no. 

Mangler du brukernavn og 
passord, ta kontakt med NTTFs 
administrasjon. 

Med forbehold for endringer.
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Harald Hesstvedt overtok Norsk Orthoform Depot etter sin svi-
gerfar i 1962, og utviklet bedriften til å bli en stor leverandør  
til tannteknikerbransjen. Hans filosofi var at kundene ikke 
skulle måtte vente på varer, derfor hadde han mye på lager i 
Oslo, som kunne sendes ut ved bestilling. Harald var veldig dyk-
tig og fikk mange gode agenturer. Han reiste også mye rundt 
i hele landet og besøkte tanntekniske laboratorier. Han var  
veldig kunnskapsrik, hjelpsom og flink å gi råd, serviceinnstilt, 
og en humørfylt og inkluderende mann som alltid tok seg tid til  
både ansatte og eiere. Han arrangerte en lang rekke kurs rundt  
i Europa for tannteknikerne, alltid med fine rammer rundt, og  
mange av våre medlemmer har veldig gode minner fra turer, 
kurs, fabrikkbesøk, og fantastiske middager sammen med 
Harald. Han var tilstedeværende med sitt gode humør, sin 
naturlige sjarm, og alltid med et godt glimt i øyet. 

Harald har vist uvanlig stor interesse for tannteknikerne i Norge. 
Han donerte betydelige beløp og opprettet Norsk Orthoform 
Depots Utdanningsfond både i Norges Tannteknikerforbund, 
og i flere lokalforeninger. Dette har gjort mange av våre med-
lemmer i stand til å realisere etterutdanning og faglige kurs. 

Det var etter et stort og levende engasjement for tanntekni-
kerbransjen at Harald i 1994 ble tildelt Bergen Tanntekni-
kerlaugs hederstegn, Den Gyldne Molar, som den første som 
ikke var tanntekniker og dermed ikke medlem. En heder-
smann verdig.

Harald ble også tildelt Norges Tannteknikerforbunds heder-
stegn i år 2000 på bakgrunn av sitt engasjement og innsats 
for tannteknikerne i Norge.

Harald elsket jobben sin, og viste det så tydelig. Han elsket 
også livet, og levde det fullt ut.

Harald Hesstvedt vil bli husket og savnet av tannteknikerne 
i Norge som en høyt respektert fagmann – men også som en 
mann med mye humør og et godt glimt i øyet. 

For Norges Tannteknikerforbund og 
Hordaland Tannteknikerforening

Karen Tveitevåg

Det er med stor sorg vi i Norges Tannteknikerforbund og Hordaland Tannteknikerforening har mottatt den triste 
melding om Harald Hesstvedts bortgang.

TIL MINNE OM HEDERSTEGNBÆRER 
HARALD HESSTVEDT 
29.08.1940–06.07.2019  

Bursdager 
NTTF Gratulerer

50 år
Trine Brun 29. august

70 år
Hugo Ellingsen 30. august

NTTF beklager!
I forrige nummer skrev vi at Per Næss fylte 70 år, men 
han ble 90 år. 

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

Husk å melde adresseendring
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 medlem@nttf.no
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Verv en tanntekniker!
Har du lyst til å vinne et reisegavekort på kr 5 000?  
Da bør du delta i NTTFs vervekampanje!
NTTF avholder vervekampanje frem til årsmøtet i 2019. Det medlemmet som har vervet det største  
antallet nye betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte 2019.  

Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke legitimiteten vår og dels for å bedre økonomien.  
Flere medlemmer vil altså være til gagn for hele forbundet. Styret håper du vil bidra.

Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00 eller medlem@nttf.no

Du finner innmeldingsskjema på NTTFs nettside: www.nttf.no/medlemskap

Zirkonzahn Worldwide  –  Syd-Tirol  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

NYHET! M2 DUAL WET HEAVY METAL

Fresemaskin med 5+1 akses freseteknologi og to separate fl eksible 
og fullt konfi gurerbare kamre, for delt våt og tørrfresing av alle 

materialer, uten rengjøring mellom materialbytter! 

Se M2 Dual Wet Heavy Metal i aksjon! 
Skann koden eller besøk 
www.zirkonzahn.com

Damene er bedre på 
tannpuss
Oversatt fra «Das Dental Labor» 10/2017, av tanntekniker Lars Alhaug

Spesialist i munnhygiene, TePe, ville 
vite om det finnes en kjønnsforskjell 
angående munnhygiene. Er det en 
myte eller en sannhet at der er en for-
skjell?  

De engasjerte derfor et markedsun-
dersøkelsesbyrå, YouGov, til å finne ut 
av dette. Undersøkelsen viste dårlige 
verdier for munnhygiene generelt, for 
begge kjønn. Men kvinnene ser på god 
munnhygiene som viktigere enn men-
nene i undersøkelsen (74 vs. 59 pro-
sent). Noen går enda lenger og sier at 
munnhygiene er ytterst viktig (41 vs. 
24 prosent). Samtidig sier fem prosent 
av mennene at deres egen munnhygi-
ene er mindre viktig, eller ikke viktig. 

Ifølge undersøkelsen pusser 25 pro-
sent av de spurte mennene tennene 
sine kun en gang om dagen og faktisk 
pusser fire prosent av mennene ten-
nene sine kun to til fire ganger i uka, 
eller sjeldnere.

Kvinnene pusser oftere tennene to gan-
ger om dagen enn mennene (71 vs. 58 
prosent) og renser også interdentalt, 
mellom tennene, oftere enn mennene. 
55 prosent av de spurte kvinnene og 65 
prosent av mennene gjør rent mellom 
tennene sjeldnere enn en gang daglig, 
eller aldri. 

2056 personer deltok i spørreundersø-
kelsen vinteren 2017. Den er tysk.
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SE M2 DUAL WET HEAVY METAL I AKSJON! SCAN 
KODEN ELLER BESØK WWW.ZIRKONZAHN.COM

BESØK OSS PÅ NORDENTAL 30/10 – 02/11/2019

NYHET! M2 WET HEAVY METAL 
FRESEMASKIN
Fleksibel confi gurerbar fresemaskin med 5+1 akses freseteknologi, optisk gjenkjenning av verktøy og touchskjerm 
for direkte styring. Også tilgjengelig med to kamre, for delt våt og tørrfresing av alle materialer, uten rengjøring 
mellom materialbytter (M2 Dual Wet Heavy Metal).

M2 WET HEAVY METAL

VÅT TØRR

M2 DUAL WET HEAVY METAL
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund
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Scan for å se alle 
tilgjengelige komponenter
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IMPLANTATPROTETIKK – ALLE KOMPONENTER FRA EN SINGEL KILDE

NYHET! OPP TIL 30 ÅRS GARANTI!


