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NTTFs fagsamling og årsmøte er avholdt.

Fagsamlingen er bransjens viktigste møte-
plass med to dager tettpakket med faglig 
påfyll, stor dentalutstilling og ikke minst 
hyggelig sosialt samvær, med vennefesten 
som et klart høydepunkt. 

På årsmøtet hadde vi i tillegg til årsberet-
ning, regnskap og valg, også nye etiske 
regler til behandling.  Nytt styre ble valgt 
med Pål Onar Nøstdal som nytt varamed-
lem, Petter Dahl, tidligere styremedlem, 
som ny nestleder, og tidligere varamedlem 
Øyvind Angell Fagermo som nytt styre-
medlem. Jeg ønsker de velkommen i sine 
styreverv, og gleder meg til å samarbeide 
med det nyvalgte styret. 

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

«NTTF mener at tannteknisk kompetanse er 
påkrevd for å produsere tannerstatninger, 
enten de blir fremstilt på tradisjonelt hånd-
verksmessig vis, produseres via skannede 
modeller, eller blir designet digitalt ut fra 
en intraoral fil. Selv med digitalisert pro-
duksjon og endrede fremstillingsprosesser 
er denne kunnskapen helt avgjørende for et 
godt resultat. 

Det er et klart mål for NTTF at det kun skal 
være tannteknikere som kan fremstille og 
levere individuelt fremstilte tannerstatnin-
ger i Norge. Grunnlaget for vårt arbeid er 
sikkerhet for at pasienten skal få den beste 
behandling, og at tannteknikerne gjennom 
sin utdanning er de eneste som er kvalifisert 
for å yte denne helsehjelpen.

Det er vedtatt en ny forordning om medisinsk 
utstyr, og i NTTF er vi godt i gang med å sette 
oss inn i hvilke endringer det medfører. 

Det viser seg at det er godt nytt i forordnin-
gen når det gjelder autorisasjon og kompe-
tansekrav. 

I artikkel 2 (3) som er en definisjon av in-
dividuelt medisinsk utstyr, står det: oversatt 
fra dansk:
«Ethvert utstyr, som er spesialfremstilt etter 
oppskrift fra enhver person som i henhold til 
nasjonal lovgivning er autorisert i kraft av 
sine faglige kvalifikasjoner». En forordning 
skal oversettes direkte, uten rom for nasjo-
nale fortolkninger, slik at denne teksten vil 
bli gjeldene i Norge. 

Styret mener at det kun kan tolkes på én 
måte, nemlig at man må være tanntekniker 
for å kunne produsere individuelt tilpassede 
tannerstatninger. Dersom ikke utdanningen 
er førende for hva som regnes som tilstrekke-
lig kompetanse, hva er da retningsgivende? 

Vi har forsøkt å få til et møte med Avdeling 
for medisinsk utstyr i Legemiddelverket for 
å påpeke dette, men møtet blir trolig først 
sent på høsten eller tidlig neste år. Vi vil av-
vente et slikt møte før vi foretar oss noe mer 
i saken.

Det er også aktuelt for NTTF å jobbe for å 
få en helsepolitiker interessert i problematik-
ken, og få vedkommende til å stille spørsmål 
til Helseminister Bent Høye. Dersom det er 
relevant kan det følges opp med et represen-
tantforslag i Helse- og omsorgskomiteen. 

NTTF vil fortsette dette arbeidet for å vinne 
gehør for vår fortolkning.

Vi ser med bekymring på at tannklinikker 
går til innkjøp av fresemaskiner og fremstil-
ler freste «tenner» på klinikken, og at disse 
produktene blir sidestilt med de tannerstat-
ninger som blir fremstilt ved tanntekniske 
laboratorier, mens det i realiteten er vesent-
lig forskjell på både fremstillingsmetode og 
endelig resultat. Vi ser en ganske offensiv 
markedsføring for fresemaskiner til tannkli-
nikker, og det blir skapt inntrykk av at «kro-
nene» kommer så å si ferdig ut av maskinen. 
Dette er en sannhet med modifikasjoner, da 
vi tannteknikere opplever at det gjenstår 
ganske mye arbeid i etterkant av fresingen 

Tanker etter Fagsamling 2018  
– sterkere sammen

LEDER

Grunnlaget for vårt 
arbeid er sikkerhet for 
at pasienten skal få 
den beste behandling, 
og at tannteknikerne 
gjennom sin 
utdanning er de 
eneste som er 
kvalifisert for å yte 
denne helsehjelpen. 

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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dersom vi skal levere naturtro tanner-
statninger med perfekt passform. Det er 
som oftest langt fra nok med litt maling 
og glasur. 

Hos tanntekniker som har den rette fag-
kunnskapen blir freste tannerstatninger 
ofte bearbeidet langt mer enn som så, 
både med tilpasning, form og farge. I vel-
dig mange tilfeller blir kronene fremstilt 
med «cutback» teknikk, og sjiktet med 
pulverporselen for å oppnå riktig farge, 
karakteristikk og translusens. I tillegg 
har tannteknikerne den materialkunn-
skap som skal til, og lang erfaring i å 
levere trygge produkter, der både frem-
stillingsmetoder og materialer kan spo-
res i ettertid dersom det er behov for det.

Dette er det helt umulig å tilegne seg 
kompetanse til å utføre i løpet av noen 
timer på et kveldskurs. Slike kurs har 
blitt tilbudt for tannhelsesekretærer, der 
de sågar blir sertifisert som CAD/CAM 
spesialister. Vi stiller oss kritisk til dette, 
og har vanskelig for å forstå at et slikt 
kurs kan sette noen i stand til å erstatte 
tannteknikeren. 

NTTF har også påpekt at det blir solgt 
fresemaskiner til tannleger uten å infor-
mere om at når de tar disse maskinene 
i bruk blir de produsenter av medisinsk 
utstyr. Dette medfører at de må forholde 
seg til og oppfylle kravene i Lov og for-
skrift om medisinsk utstyr, som krever 
fullt kvalitetssystem med dokumenterte 
prosedyrer og sporbarhet på materialer, 
samt levering av samsvarserklæring. I 
tillegg må de registrere seg i utstyrsre-
gisteret. 

NTTF mener at leverandørene har et 
klart ansvar om å informere om dette.

NTTF har hele tiden fokus på spørsmå-
let rundt autorisasjonens betydning, og 
vi har drøftet veien videre både i politisk 

utvalg og i NTTFs styre. Det er enighet 
om at vi skal jobbe politisk med dette 
spørsmålet.

Bransjen vår er i endring, både når det 
gjelder størrelsen på bedriftene, antallet 
bedrifter og antallet tannteknikere i pro-
duksjon, og ikke minst når det gjelder 
produksjonsmetoder. Den teknologiske 
utviklingen og overgang til digitalisert 
produksjon har endret faget radikalt. Vi 
ser nå at mange går til innkjøp av egne 
fresemaskiner, og tar hele produksjonen 
hjem, og på den måten kan yte bedre og 
raskere service til sine kunder, og ikke 
være avhengig av fresesentre. Men vi ser 
også at det fremdeles blir fremstilt tan-
nerstatninger med tradisjonell – hånd-
verksbasert produksjon, kanskje særlig 
når det gjelder estetiske tannerstatnin-
ger, og proteser. Håndarbeid og sjikting 
med pulverporselen for å oppnå de beste 
estetiske resultater tror jeg vil bli brukt 
enda i mange år fremover. 

Tannteknikerne i Norge har vist stor 
vilje og evne til å tilpasse seg den nye 
hverdagen, og jeg er stolt av måten bran-
sjen har klart omstillingen på. Jeg mener 
at våre medlemsbedrifter har tilegnet 
seg solid kompetanse de siste årene og 
de aller fleste driver moderne bedrifter i 
tråd med utviklingen, og har fokus både 
på rollen som helsepersonell og som pro-
dusenter av medisinsk utstyr. Det synes 

også som at våre medlemsbedrifter har 
god ordretilgang, og nok å gjøre. 

Vi har all grunn til å være stolt av vår 
faglige kompetanse, vår omstilling, og 
de tjenestene vi leverer. Jeg er stolt av 
å tilhøre denne flotte yrkesgruppen, og 
også for å være valgt til å representere 
dere som leder for NTTF.

Vi startet en vervekampanje på sist fag-
samling som skulle vare et år. Denne 
kampanjen har dessverre ikke gitt de 
resultatene vi håpet på, og styret har 
derfor besluttet at vi fortsetter kampan-
jen frem til fagsamlingen neste høst. Jeg 
mener at en mye større del av bransjen 
bør støtte opp om forbundets arbeid for 
tannteknikerne i Norge. Vi trenger dere i 
rekrutteringsarbeidet, og inviterer igjen 
til en felles dugnad på dette feltet. Vi har 
tro på å løfte i flokk, og at dersom alle 
har fokus på dette vil det gi resultater.

Vi har alle et ansvar for NTTF, og gjen-
nom felles innsats og fokus på rekrutte-
ring kan vi oppnå fremskritt for NTTF og 
den enkelte tanntekniker, og kun da kan 
vi få det forbundet vi alle ønsker oss.»

Jeg vil til slutt benytte anledningen til 
å takke for tilliten som gjenvalgt styre-
leder. Jeg gleder meg til å ta fatt på et 
nytt arbeidsår for NTTF, og ser frem til 
å samarbeide med det nyvalgte styret.

Bransjen vår er i endring, både når det gjelder 
størrelsen på bedriftene, antallet bedrifter og 
antallet tannteknikere i produksjon, og ikke 
minst når det gjelder produksjonsmetoder. Den 
teknologiske utviklingen og overgang til digitalisert 
produksjon har endret faget radikalt. 

DET SKJER I 2018 & 2019
NOVEMBER
5. NTTF styremøte 

DESEMBER
28. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

SEPTEMBER 2019
20.–21. Fagsamling 2019



Oktober 2018  |  Tenner i fokus   | 5 |

5 |

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!  

TIF 210x297_Straumann.indd   1 2018-08-06   12:33:01



| 6 |   Tenner i Fokus  |  Oktober 2018

| 6

Estetiske og 
okklusale problemer
 Oversatt fra «Das Dental Labour» 9/2015 side 80-89, av tanntekniker Lars Alhaug

Som vi har slått fast i mange artikler - og vet, kan ikke estetiske og okklusale problemer hos 
en pasient få sin løsning med mindre tannlege og tanntekniker samarbeider tett og fortrolig. 
Ved slike pasienttilfeller er det absolutt å anbefale at en dokumenterer det hele ved bruk av 
foto. Både for å se progresjonen i arbeidet og også sammenligne før-og-etter resultatet. Rent 
faglig er også slik fotodokumentasjon svært viktig, for eksempel i senere undervisningsøyemed. 
Forfatterne skildrer her et vellykket teamarbeid i et omfattende pasienttilfelle.

 En 68 årig pasient kom til klinikken  
 med et spesielt tilfelle. Han ønsket  
  å finne en løsning på et problem han 

hadde. Det gjaldt to tretten år gamle PG/
MK kroner på 11 og 21 hvor gingiva hadde 
trukket seg opp og som følge av det var 
kronekantene tydelig synlige. Resttann-
settet var sterkt abradert og han likte slett 
ikke de svarte trekantene, approximalrom-
mene, som etterhvert var blitt for synlige. 
Et annet problem var at 15 var tiltet mot 
det mesiale og, om resultatet skulle bli op-
timalt, fant vi at 14 måtte tas ut. 

- Jeg samler alltid fotografisk dokumentasjon  
ved hvert tilfelle, sier tannlege Romagnoli.  
Her er de første, et ekstraoralt bilde av kjeven  

i avslappet stilling, et bilde der pasienten  
smiler, for å fastslå smilelinjen; et frontalt 
bilde hvor munnen er lukket; den venstre 
og den høyre sidetannrekken og også et ok-
klusalt bilde av henholdsvis over og under-
kjeven (bildene 1-4). Studiemodeller må 
selvsagt til og jeg tok to avtrykk i polyeter og 
benyttet en ansiktsbue for de nødvendige  
registreringene. På duplikatmodeller mo-
dellerte vi opp en wax-up av hele det prote- 
tiske, hvor det inngikk enkeltkroner på 16  
til 24 i overkjeven og en bro fra 25 til 27. 
I underkjeven var det nødvendig med 
implantater på 36 og 46 som pilarer for 
enkeltkroner. I tillegg ville det bli enkelt-
kroner på 35, 34, 44, og 45 (bildene 5-9). På 
henholdsvis 33 og 43 ville onlay/facetter  

 Nøkkelord:

Okklusjon
Fotografisk dokumentasjon
Digital Smile Design
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	1-4 Utgangssituasjonen. Det er ikke så 
vanskelig å se både de estetiske og de 
okklusjonsmessige utfordringene.

	5-9 Modelleringer i voks i UK og  
de ferdige arbeidene i keramer,  
på modell (onlay på hjørnetennene 
er ikke med, foreløpig).

9

7

5

8

6

3 4
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I underkjeven, på 36 og 46, bestemte vi oss  
for sementerte kroner i lithiumdisilikat, med  
maleteknikken, over implantatene. 
Implantatene ble laget i zirkonia, distanse og 
konus i ett, ved bruk av CAD/CAM teknikken. 
På 33, 35, 44 og 45, valgte vi enkeltkroner 
av lithiumdisilikat med maleteknikken. 
Etter planlegging og diagnostisk forsøk 
med wax-up på modell, fikk hjørnetennene 
i UK en høyde- og form justering ved bruk 
av onlay/facetter for å oppnå en bedre 
hjørnetannsføring i lateralbevegelsene. Vi 
bruker kofferdam under sementeringer –

	13 «Meistermodell» UK

	14 Detaljer av modelleringen i OK

	15 Modelleringen av de smekre onlayene på 
33 og 43.

u	16 Modelleringene i overkjeven omsatt i 
lithiumdisilikat.

	10 Arbeidene på plass i UK

	11-12 Prepareringene i OK før 
sementering.

10

11 12

13

15

14

16
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q	17 Onlays, oh, så delikate!

u	18 Hele «sortimentet», unntatt  
konusene, samlet på et brett

u	19-21 Detaljer 
av det ferdige 
arbeidet

q	22-23 Over  
og underkjeve- 
arbeidene på  
plass.

22 23

21

19

17

18

20
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 24 Hjørnetannsføringen 
restaurert.

q 25-27 Arbeidet ferdig 
sementert.

bidra til å restaurere eller forbedre hjørne- 
tannsføringen. Behandlingen krevde at 
den gamle 26 ble ekstrahert på grunn av  
parodontale problemer. Også 38 ble ekstra- 
hert og det var dessuten nødvendig med 
en viss forprotetisk terapi. På plassen til  
36 og 46 satte vi inn implantater og kjeve- 
kamområdet der 26 hadde vært, ble be-
handlet kirurgisk for å få til et estetisk 
tilpasset mellomledd. Så tok vi et nytt 
presisjonsavtrykk av over og underkje-
ven for å lage ytterligere provisorier på 

27

25 26

24
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prepareringene/implantatene. Formålet 
med dette er å påvirke positivt estetik-
ken og mykvevet under tilhelingsti-
den. På den andre provisoriumstrinnet 
brukte vi teknikken til DSD (Digital 
Smile Design) og med denne endret, 
eller rettet vi opp, insisallinjen.

Etter seks måneder tok vi avtrykket og 
slo opp modellene hvorpå det endelige 
arbeidet skulle utføres. Enkeltkronene 
på 16, 15 og 24 i lithiumdisilikat med 
maleteknikk; Press og sjiktteknikk på 
13 til 23 og broen fra 25 til 27 laget vi 
på et skjelett i zirkonia med sjiktteknikk 
over.

 Forfatterne

Dr. Francesco Romagnoli
Studio Dentistico (Zahnarztpraxis)
Vai per Modena 2b
41051 Castelnuovo Rangone (MO) Italia
Francesco.romagnoli@email.it

Simone Maffei
Laboratorio Odontotecnico
(Zahntechnisches Labor, Maffei)
Via Imola 90b
41125 Modena, Italia
simone@odontolabmaffei.it

 28 Den nye insisallinjen  29 hjørnetannsføringen

 30 Pasienten 
før…

 31 … og etter 
behandlingen

28

30

31

29
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På besøk på  
Karmøy Dental  

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

Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og 
spesialiserte produkter. I denne 20. artikkelen har vi besøkt Karmøy Dental.

I sommer var jeg på vegne av TIF på besøk på Karmøy Dental AS. Laboratoriet ligger 
i Kopervik, i umiddelbar tilknytning til sjøen. Karmøy Dental ligger idyllisk til mot 
havnebassenget, og så nærme vannet at man nesten blir våt på bena før man trer inn på 
laboratoriet. Bare tre meter fra inngangsdøren lå en flott seilbåt fortøyd.

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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Jan Magne Johnsen ble deleier i Karmøy 
Dental i 1985. Da hadde laboratoriet alle-
rede eksistert i et halvt år. Det var Ingvald 
Dahl som startet opp fra begynnelsen. Jan 
Magne kom inn i Karmøy Dental da det ble 
et ledig marked på avtakbar protetikk. Han 
hadde ikke fått tatt fagbrev da han kom inn 
i firmaet, men ikke lenge etterpå reiste han 
til Bergen og fikk tatt fagprøven der. I 1995 
ble Karmøy Dental et AS.

I 1996 kom Henrik Broen inn i firmaet, 
etter å ha drevet eget laboratorium i Hau-
gesund en tid. I den forbindelse ble det 
innført kvalitetssystem i bedriften. Dess-
verre døde han så altfor tidlig i 1999 bare 
43 år gammel. På det tidspunktet var Joa-
kim Dahl ferdig utlært, og han kjøpte seg 
inn i firmaet. Ingvald Dahl ble pensjonist 
og forlot firmaet ved nyttår 2017/2018. 
Sommeren 2017 kjøpte Karmøy Dental 
Kjersti Jensen Tannteknikk i Haugesund, 
og Kjersti Jensen begynt å jobbe på labo-
ratoriet. Kjersti kjøpte aksjene til Ingvald 
da han forlot firmaet. Kjersti sin inntreden 
i Karmøy Dental styrket firmaet i dagens 
marked med nye digitale løsninger, og den 
rivende utviklingen i faget vårt. Jan Magne 
arbeidet hos tannteknikermester Svein Tor-
gersen i Bergen i 5 år før han kjøpte seg inn 
i Karmøy Dental.

For å ta vare på alle kundene i området rei-
ser de rundt med budbil to ganger pr. dag.  
De reiser helt inn til Sauda om nødvendig. 
En tur som tar to timer hver vei. Skulle det 
komme en protesereparasjon som pasien-
ten «må» ha tilbake samme dag henter de 
gjerne den også, bare for å yte god service.

På Karmøy Dental produserer de alt av 
tannteknikk, og de gikk i fjor til anskaf-
felse av en ny skanner. De freser ikke, men 
sender zirkonia-fresearbeidene sine til Ole 
Petter Våge. De har også en del stålproteser 
som de sender til Oslo Tannteknikk

 KARMØY DENTAL
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Jan Magne er kjent med at det er noe 
import av tannprotetikk også i hauge-
sundområdet, men de har nok å gjøre, 
og kundene deres setter pris på den 
servicen de bedriver.

For noen år siden fikk de en morgen 
en telefon fra en tannlege. Han hadde 
fått besøk av en pasient som nettopp 
hadde kommet tilbake etter en fuktig 
tur i «syden». Der hadde han mistet 
tennene sine og han turte ikke komme 
hjem til kona uten tenner. På Karmøy 

Dental laget de nye tenner til mannen 
på dagen, og en lykkelig mann kunne 
reise hjem. Nok et eksempel på god 
service.

Det er 5 ansatte på Karmøy Dental. Det 
er 3 tannteknikere og 2 assistenter. 
De 2 siste hadde ferie når TIF var på 
besøk. De trives godt sammen, de som 
jobber på Karmøy Dental. Viktigheten 
av et godt faglig miljø, og kollegaer å 
diskutere faglige problemer med, betyr 
mye for tryggheten og gode resultater.

Lokalene er trivelige og fine, men 
ifølge Jan Magne kunne de gjerne vært 
noe større. Utsikten rett mot vannet og 
båtlivet er jo helt fantastisk og kunne 
ikke vært bedre.  
                                                                          
Etter et hyggelig besøk på laboratoriet 
med intervju og fotografering skulle 
jeg forlate stedet. Beklagelig nok fikk 
jeg med meg en mobiltelefon som ikke 
var min. «Tyveriet» ble heldigvis opp-
daget raskt og telefonen levert tilbake. 
Beklager fadesen.                               
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Utsikten rett mot vannet og 
båtlivet er jo helt fantastisk 
og kunne ikke vært bedre.  
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Årsmøtet vedtok en ny mål- og aktivitetsplan. Den inneholder  
fem hovedpunkter:

- Arbeide for en sterk og samlet medlemsorganisasjon 
samt fremme samarbeid og etablere nettverk mellom 
NTTFs medlemmer

- Videreutvikle innholdet i medlemskapet for den 
autoriserte tannteknikeren

- Styrke innholdet i autorisasjonsordningen

- Drive pasientrettet informasjon og gjøre tannteknikeren 
og faget kjent i befolkningen

- Videreføre samarbeidet med tannteknikerutdanningen og 
bidra til best mulige rammebetingelser for opplærings- 
bedriftene 

Forbundets økonomiske situasjon har bedret seg kraftig.  
I fjor ble det lagt frem et regnskap med et underskudd på 

rundt 75 000 kroner, mens regnskapet for 2017 viste et over-
skudd på drøyt 62 000 kroner. Det er gledelig at trenden 
nå har snudd. Det er budsjettert med et overskudd på i un-
derkant av 40 000 kroner i 2019. Det er inngått mange nye 
kostnadsbesparende avtaler som vil slå ut for fult neste år 
og det er derfor lagt inn en liten økning i møtevirksomheten. 
Kontingenten for medlemmene holdes uendret og serviceav-
giften økes med et beløp svarende til konsumprisindeksen.  

Tradisjonen tro var det også valg til styret på programmet. 
Karen Tveitevåg ble gjenvalgt som styreleder og Petter Dahl 
ble valgt som ny nestleder. Øyvind Angell Fagermo og Pål Onar  
Nøstdahl ble valgt som henholdsvis styremedlem og vara til 
styret. De øvrige medlemmene var ikke på valg. Det ble også 
valgt en lang rekke personer til NTTFs komiteer og utvalg.  

NTTF gratulerer!

NTTF årsmøte 2018
Norges Tannteknikerforbund avholdt årsmøte fredag 21. september. Det ble vedtatt etiske 
regler for forbundet og lagt frem et regnskap med overskudd. 

NTTFs styre 2018-2019 
Fra venstre nestleder  
Petter Dahl, Espen Rørstad, 
daglig leder Helle Hagenau, 
Caroline Wabnitz, styreleder 
Karen Tveitevåg og  
Øyvind Angell Fagermo
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kulzer.com/pala

Pala® Mondial® 
Proven function that caters for all demands.

Giving a hand to oral health.

Flexibility in all areas of removable Prosthetics.

Pala Mondial provides increased flexibility with its large selection of mould designs.  
It also guarantees you a consistency in colour, mould and function. 

 » Precisely defined centric, means they are simple to set-up. 
 » Supremely accurate function without time consuming spot grinding.
 » High abrasion resistance and durability.
 » Life-like and vivid surface finish.
 » Widened tooth base with increased volume, aid papillae contouring, eliminating  
both dark  recesses and vertical edges.

Have a look on our website www.kulzer.com for more information about Pala Mondial!
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Fagsamling 2018  
– sterkere sammen!
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no  Foto: Foto: Caroline Wabnitz og Aleksandar Gjorchev

En regntung høstdag i september samlet drøyt 150 personer seg i Oslo for å delta i Fagsam-
ling 2018. Det var lagt opp til et spennende fagprogram, en stor dentalutstilling og en super 
vennefest. De foreløpige tilbakemeldingene viser at deltakerne samlet sett var godt fornøyde 
med fagsamlingen.

Fagsamlingen fikk en flott start med kul-
turelt innslag av Tove Bøygard. Deretter  
fulgte tale av styreleder Karen Tveitevåg,  
foredrag om Faglig forsvarlighet av Vivi 
Opdal fra Helsetilsynet og en presenta-
sjon av Pål Barkvoll, dekan ved Odon-
tologisk fakultet på UiO (bildene 1-4). 
Konferansier Øyvind Angell Fagermo 
loset oss gjennom resten av fagsamlin-
gen på utmerket måte (bilde 5). 

Foredragene handlet om innfarging av 
zirkonia ved Marco Heidel, estetikk ved 
Ricky Lee samt digital protetikk og intra- 
oral skanning ved Robert Nedelcu (bil-
dene 6-11). Gullsponsorene Dentsply 
Sirona og Novus Supply stilte også med 
hver sin foredragsholder. De var hen-
holdsvis Steve Campbell om CAD/CAM 
på laboratoriet og Patric Freudenthal 
om presskeramer med digital/analog 
produksjon (bildene 12-15). 

Tradisjonen tro ble det holdt vennefest 
fredag kveld hvor Loose Item Harness 
spilte opp til dans. Fredag ettermiddag 
ble det avholdt årsmøte i NTTF (se om-
tale side 16). Parallelt med fagsamlin-
gen var det en stor dentalutstilling og 
rådgivningstorg.

Norges  
Tanntekniker- 

forbund takker alle  
deltakerne, utstillerne  
og sponsorene for å  
stille opp og støtte  

forbundet.

Fagsamling 2018   | 1 |

Fagsamling 2018 21.–22. SEPTEMBER

S T E R K E R ES A M M E N !

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

NOVUS Supply

Fagsamling 2018
 21.–22. SEPTEMBER

S T E R K E R E

S A M M E N !

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

NOVUS Supply

Karen Tveitevåg

Tveitevåg AS Tanntekn. Lab

47

NTTF_Fagsamling_2018_Navnskilt_Program NAVN med Vennefest.indd   47 19.09.2018   23:13
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Marco Heidel
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Ricky Lee
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Robert Nedelcu
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Patric Freudenthal
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UTSTILLING
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VENNEFEST
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President i Den norske tannlegefore-
ningen (NTF) Camilla Hansen Steinum 
åpnet landsmøtet med en tale hvor hun 
gikk gjennom de viktigste sakene NTF 
har arbeidet med i det forgangne året. 
Hun nevnte konflikten om punkt 14 i 
trygderegelverket, inkludert ordlyden 
«bistand til daglig munnstell», og kjeve- 
ortopedisaken hvor statsråden gikk hardt  
ut og ville at store deler av stønaden skulle  
fjernes. 

Presidenten var skarp i sin kritikk av re-
gjeringens manglende samarbeid med  
fagmiljøene. Det settes stadig i gang 
prosesser og gjøres vedtak som ikke er i 

tråd med fagmiljøenes innspill – og også  
stikk i strid med regjeringspartienes 
partiprogram og valgløfter. Hun påpekte  
blant annet at Faktisk.no har gått stats-
råden etter i sømmene og har konklu-
dert med at regjeringen har kuttet over 
300 millioner i støtte til tannhelse ved å 
underregulere takstene og flytte penger 
til andre tiltak både innenfor og utenfor 
tannhelsefeltet. 

NTTF hadde foreslått NTF at det skulle 
være et seminar om samarbeidet mel-
lom tanntekniker og tannlege på lands-
møtet. Det synes de var så god en ide 
at det ble inkludert i programmet under 

tittelen «Den digitale hverdagen». Fore-
dragsholdere var tanntekniker Jørgen 
Gad og tannlege Esben Kardel. Det var 
en interessant presentasjon og fremmø-
tet var også bra. 

Vi fikk også tid til å besøke de mange 
stands på Nordental. Det var flere 
NTTF-medlemmer som hadde egen 
stand og enda flere som besøkte Norden-
tal. Vi møtte også forhåpentligvis kom-
mende medlemmer av forbundet. Vi var 
innom en rekke kjente leverandører, ut-
stillere og andre samarbeidspartner for 
å slå av en prat. Det ble noen hektiske, 
men fine dager på Lillestrøm. 

Styreleder Karen Tveitevåg og daglig leder 
Helle Hagenau besøkte NTFs landsmøte og 
Nordental på Lillestrøm som inviterte gjester 
i begynnelsen av oktober måned. Det ble et 
par nyttige og innholdsrike dager.
Av Helle Hagenau (tekst) | helle@nttf.no 
Foto: Andreas Vargas (NTF) og Helle Hagenau

NTF landsmøte og Nordental
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GMT 55034 © Nobel Biocare Services AG, 2018. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. KaVo is either registered trademark or trademark of Kaltenbach & Voigt GmbH in 
the United States and/or other countries. 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, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. For prescription use only. See Instructions for Use for full 
prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

Boost your digital journey with speed and 
precision and be connected to DTX Studio suite, 
a growing digital platform connecting dental 
treatments from beginning to end. The LS 3 
scanner comes with color and full-articulator 
scanning. With the touchscreen, you can even 
directly manage the scans at the scanner itself.

Become the go-to digital lab and benefit from 
the unique access to authentic prosthetic 
solutions on Nobel Biocare implants. Increase 
your business flexibility and receive cases from 
intraoral scanners or scan data from other 
scanners, and quickly produce cement -retained 
restorations, provisionals, surgical templates 
and models in-lab.

Connected to the future
DTX Studio™ design

NO_2018_LS3_and_DTXstudio_print_ad_NB-version_210x297mm_18.1_GB.indd   1 2018-07-03   15:58:37
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lingsmaterialer, implantater, terminologi, instrumenter og 
øvrig utstyr på alle områder innenfor tannpleie. Norge bidrar 
og følger med på det internasjonale og det europeiske arbei-
det innen standardisering på området. I 2017 ble det opp-
rettet en nasjonal speilkomité i Standard Norge som heter 
SN/K 109 Tannpleie. Komiteen ledes av laboratorieleder ved 
NIOM, Hilde M. Kopperud. NTTF er også representert i ko-
miteen ved Rune Hansen. De som deltar i SN/K 109 følger 
og gir innspill til arbeidet som gjøres i ISO/TC 106 Dentistry 
og CEN/TC 55 Dentistry.

Det er viktig at standardene blir best mulig også ut fra nor-
ske erfaringer. Slik at for eksempel materialene er gode nok 
og da trengs det standarder for testmetoder for fyllingsma-
terialer. 

Alle kan bidra med innspill til standarder. Det kan være at 
en standard kunne fjernet et irritasjonsmoment du har i din 
jobb? Er det utstyr eller materialer som ikke fungere så kan 
det jo være at det kunne bli bedre om det ble laget en stan-
dard? Eller at en standard ble revidert med bakgrunn i dine 
erfaringer slik at problemet ble løst? Dersom det settes i gang 
et standardiseringsarbeid sitter eksperter sammen og bidrar 
til å løse problemet. En standard kan gjerne sammenliknes 
med en oppskrift.

Alle kan gi innspill til standarder. Du gi forslag til speilkomi- 
teen. På Standard Norges nettsider under standarder på høring  
kan du få tilgang til å lese standarder og gi tilbakemeldinger 
på disse før de er endelig fastsatt. Besøk www.standard.no/
standarder-pa-horing Du kan også sende en e-post til Hilde 
Aarefjord på haa@standard.no

Om Standard Norge
• Standard Norge er en upartisk og uavhengig medlems-

organisasjon. Medlemskap er åpent for bedrifter, 
organisasjoner, myndigheter og andre. 

• Standard Norge utvikler standarder innenfor de fleste 
områder i samfunnet, og har enerett på å utgi Norsk 
Standard.

• Årlig fastsetter Standard Norge mellom 1 000 og  
1 500 nye Norsk Standard. De aller fleste av disse er 
utarbeidet som felles europeiske standarder. 

• Standard Norge er Norges medlem av og representerer 
Norge i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN 
og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

Standard Norge
Viste du at det finnes standarder for det meste og også innen tannområdet? 

Av Hilde Aarefjord, Standard Norge | haa@standard.no | Foto: Helle Hagenau
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Kontakt oss:

800 41 941
salg@karasmussen.com

www.ka-rasmussen.no
Besøksadresse:

Birkebeinervegen 24,
2316 Hamar
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et fint oppslag «Posten skaper tann-
pine» hvor de hadde vært på besøk 
på Årnes Dental AS og snakket med 
NTTF-medlem Terje Lindstrøm. Dag-
lig leder Helle Hagenau var også in-
tervjuet. Det var henvisning til saken 
på forsiden av avisa med overskriften 
«Treg postgang gir tanntrøbbel». 

Samme dag ble daglig leder intervjuet 
til P4. Innslaget fikk tittelen «Pasienter 
må vente lenger på tenner» og det var 
foranlediget av oppslaget i Klassekam-
pen. 

Og endelig skrev styreleder Karen 
Tveitevåg lederen i Munnhelse-bila-
get til Dagbladet 26. september under 
overskriften «Et pent smil og et velfun-
gerende tannsett gir god selvfølelse». 

Du kan lese begge artiklene og høre 
innslaget ved å besøke NTTFs nettside: 
www.nttf.no/presse

NTTF i media 
Det er ikke ofte vår bransje opptrer i mediene, men siden utgivelsen av siste 
nummer i Tenner i Fokus har det skjedd hele tre ganger. 

Av Helle Hagenau | helle@nttf.no
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For mer informasjon ring tlf. 22 79 20 20 
eller gå til vår netthandel, www.jacobsen-dental.no

SUKSESSEN FORTSETTER
- kortreiste tenner biter best
KATANA ZIRCONIA BLOCK 
Flexural Strength2 763 mpa. for CEREC
12z and 14z 
Sintring 30 min. super speed 

KATANA ZIRCONIA DISK 
98 Ø
Sintring 90 min. InFire HTC speed, 1565o 

STML 
Super Translucent Multi Layered

Wide shade selection

NW A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 CLB2 B3 C1 C2 C3 D2 D3

ST 
Super Translucent

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

NYHET
nå også i
blokker!
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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

 

- Inntil 20 % på privatforsikring 
- Fastpris på innboforsikring 
- SAS EuroBonus-poeng

Ring 06300.  
Husk å oppgi at du har 
medlemsavtale via NTTF. 

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

 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 NTTFs administrasjon. 

Med forbehold for endringer.
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 » cara Print 4.0: a 3D printer that meets the accuracy requirements for all polymer-based appliances.

 » Produces dental appliances faster and more economically than other printers.

 » With dima Print materials, it will be able to produce all polymer-based restorations.

 » Our open, yet comprehensive digital workflow offers you everything from a single source,  
including training and support.

Discover the 3D printer developed for dental technicians by your dental experts at Kulzer.  
Visit our website and see the video: www.kulzer.com/3DPrint

cara Print 4.0
Quick, precise, economical: The perfect fit.

Giving a hand to oral health.

© 2017 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

Cara_Print_4.0_AD.indd   1 10/27/2017   2:58:43 PM
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Sluttavtaler i  
arbeidsforhold
Jeg er inne i en tvist med en ansatt i forbindelse med oppsigelse. Jeg har sendt 

oppsigelsen, og den ansatte har gått til advokat som mener at oppsigelsen er 

usaklig. 

Advokaten har bedt om forhandlingsmøte, og sier at hennes klient kan være 

villig til å akseptere en sluttavtale dersom betingelsene er gode nok. 

Hvilke muligheter har jeg for å inngå en sluttavtale, og hva bør jeg tenke på?

                          n.n

En sluttavtale er en avtale mellom arbeids-
taker og arbeidsgiver hvor partene blir 
enige om en avslutning av arbeidsforholdet, 
uten at arbeidsmiljølovens bestemmelser 
om oppsigelse kommer til anvendelse. 
En sluttavtale kan derfor ses som et 
alternativ til en ordinær oppsigelse, og 
blir ofte inngått etter at oppsigelse er gitt 
og arbeidstaker bestrider oppsigelsens 
gyldighet.

Som oftest vil en sluttavtale innebære at 
arbeidstaker gis en form for økonomisk 
godtgjørelse, men i norsk rett finnes det 
ingen lovbestemmelser som pålegger 
arbeidsgiver å tilby et sluttvederlag til 
arbeidstaker i forbindelse med opphør av 
arbeidsforhold. En slik plikt kan likevel 
følge av tariffavtale.

Sluttavtaler er ikke regulert i arbeids- 
miljøloven. Det følger likevel at arbeids- 
miljøloven ikke kan fravikes ved avtale 
til ugunst for arbeidstaker med mindre 
det er særskilt fastsatt. En sluttavtale kan 
derfor avtales når det foreligger vurdert 
avslutning av arbeidsforholdet, både før 
og etter endelig beslutning om oppsigelse.

Dersom dere skulle bli enige om en 
sluttavtale med kompensasjon betyr dette 
at du må trekke oppsigelsen og utbetale et 
sluttvederlag mot at dere blir enige om at 
arbeidsforholdet frivillig opphører fra en 
nærmere bestemt dato.

En sluttavtale vil sikre begge parter forut-
beregnelighet, redusere ulempene ved en 
oppsigelse og unngå etterfølgende tvister 
som inkluderer prosessrisiko og bruk av 
tid på saken. 

En sluttavtale vil typisk kunne inneholde 
bestemmelser om:

- Opphørstidspunkt (ofte utløpet av 
oppsigelsestiden, men et annet 
tidspunkt kan avtales).

- Eventuelt fritak for arbeidsplikt i 
oppsigelsestiden.

- Sluttvederlag med/uten fratrekk for 
eventuell lønn fra ny arbeidsgiver, 
samt en presisering av hva som inngår 
i sluttvederlaget og om det opptjenes 
feriepenger på sluttvederlaget.

- Utbetalingstidspunkt(er) for 
sluttvederlaget.

- Andre ytelser, så som for eksempel 
utdanningsstøtte eller støtte til 
jobbsøkerbistand, gavepensjon og 
erstatning for ikke-økonomisk skade 
ved usaklig oppsigelse eller urettmessig 
avskjed (merk at det gjelder særlige 
skatteregler for enkelte slike ytelser).

- Hva som skal skje med eventuell gjen-
værende ferie og annen opptjent fritid.

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 32
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Rune startet sin læretid i tanntekniker-
faget hos Hans A Karlsen i mai 1969, hvor  
han også tok svennebrev i 1982. Han 
arbeidet her frem til han begynte hos 
Arken Tannteknikk i 2000. Arken Tann- 
teknikk skiftet navn til Åsane Dental i 
2003, og Rune gikk inn som medeier.  
Han bygget opp et veldrevet tannteknisk 
laboratorium, og var aktiv i faget helt  
til sykdommen gjorde det umulig for 
ham å fortsette. Han hadde sitt daglige 
virke som tanntekniker i hele 46 år.

Da Rune ble medeier i Åsane Dental, 
valgte han å melde seg inn i Hordaland 
Tannteknikerforening og Norges Tann-
teknikerforbund. Han så nytteverdien 
i å være med i et kollegialt og faglig 
fellesskap, der han kunne diskutere 
faglige saker og utfordringer med like-
stilte. Rune var engasjert i lokalforenin-
gen og forbundet, og støttet alltid lojalt 
opp om de vedtak som ble fattet. 

Rune har vært en positiv kraft inn i lo-
kalforeningen, og vært særdeles aktiv 
i styret, og han ivret både for faglige og 
sosiale arrangementer. Han ble valgt til  
kasserer for Hordaland Tanntekniker-
forening, et verv han hadde i mange år,  
og som han utførte på en utmerket måte.

Rune ble valgt inn i styret i Norges 
Tannteknikerforbund i 2009, og hadde 
verv i styret i 6 år. Han fungerte som 
styrets representant både i redak-
sjonsutvalget i Tenner i Fokus og i 
Lovkomiteen. Han viste engasjement 
og innsatsvilje i styrearbeidet. Hans 
bidrag var uvurderlig i perioder hvor 
styret hadde stor arbeidsbelastning, og 
måtte håndtere uforutsette tilleggsopp-
gaver. 

Mange i Hordaland Tannteknikerfore-
ning og Norges Tannteknikerforbund 
knyttet sterke vennskapsbånd til Rune, 

og mange av oss hadde glede av han som  
den den gode kollegaen han var. Alltid 
positiv, hjelpsom, og tilstede med sitt 
lune vesen. Han viste sin interesse for 
foreningen, for forbundet og for oss som  
kollegaer så tydelig like til det siste.

For oss er det ufattelig at han er borte, 
og vi står tilbake med en stor sorg.                           

Rune Christiansen vil bli husket og dypt  
savnet som fagmann – som forenings-
mann – og ikke minst som det  
hjelpsomme, gode og lune mennesket 
han var.

For Hordaland Tannteknikerforening  
og Norges Tannteknikerforbund

Karen Tveitevåg

Det var med stor sorg vi i Hordaland Tannteknikerforening og Norges Tannteknikerforbund mottok den triste 
melding om Rune Christiansens bortgang i sommer.

TIL MINNE OM 
RUNE CHRISTIANSEN 
20.04.1952–23.07.2018  

Årsmøtet i NTTF i september valgte ny redaksjonskomite 
for Tenner i Fokus. Den nye komiteen består av Stein 
Brath, Lars H. Alhaug og Martin Feldmann. Vi ønsker Mar-
tin hjertelig velkommen!
Samtidig vil vi takke Stein Staal for en fantastisk innsats 
gjennom 15 år i redaksjonskomiteen. Stein har lovet å 
bidra med en siste artikkel til neste nummer av Tenner i 
Fokus.

FRA VÅR EGEN VERDEN

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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- Utbetalingstidspunkt for opptjente 
feriepenger i inneværende år.

- Pro & contra-oppgjør som for 
eksempel inkluderer lån gitt av 
arbeidsgiver, utgiftsgodtgjørelse etc.

- Krav om ordinær attest.

- Arbeidstakers fraskrivelse av rett 
til å bestride alle forhold knyttet til 
arbeidsforholdet og avslutningen av 
dette.

- Plikter som skal gjelde etter opphør 
av arbeidsavtalen, for eksempel 
konkurranseforbud og taushetsplikt.

- Regulering av arbeidstakers 
eventuelle opsjoner, 
bonusrettigheter etc.

- Dekning av advokatutgifter. Dersom 
arbeidstaker har vært bistått av 
advokat, er det ikke sjelden at 
arbeidsgiver dekker hele eller deler 
av advokatomkostningene som en 
del av sluttavtalen. 

- Overtakelse eller kjøp av utstyr, for 
eksempel mobil og pc. Avhengig av 
situasjonen kan det være aktuelt 
at arbeidstaker overtar eller kjøper 
utstyr som har vært benyttet i 
arbeidet. Dette vil normalt vil utløse 
skatteplikt.

- Eventuelle regulering av retten 
til immaterielle rettigheter 
dersom dette ikke fremgår av 
arbeidsavtalen.

- Konkurranseforbud.

- Taushetsplikt om innholdet i 
sluttavtalen.

De ovennevnte punkter er ikke 
uttømmende og en sluttavtale må 
tilpasses det enkelte forhold.

En sluttavtale inngås normalt med en 
særlig bestemmelse hvor det avtales at 
alle forhold knyttet til arbeidsforholdet 
og avslutningen av dette er opp- og 
avgjort.

I forbindelse med utarbeidelse av 
en sluttavtale, vil årsaken til at 
arbeidsforholdet skal opphøre ha 
betydning for utformingen av avtalen og 
innholdet i den. Innholdet i sluttavtalen 
vil normalt være forskjellig avhengig 
av om det er en rasjonalisering eller 
arbeidstakers forhold som er årsaken 
til inngåelsen av avtalen. Sluttavtalen 
kan også variere med type stilling 
det er tale om. Sluttavtaler som 
gjelder ledende stillinger vil typisk 
være mer omfattende enn avtaler for 
underordnede.

Det er viktig å påpeke at arbeidstaker 
må gis tilstrekkelig tid til å vurdere 
innholdet i sluttavtalen og eventuelt 
konferere med advokat/rådgiver. 
I motsatt fall vil du kunne risikere 
tvist om arbeidstaker er bundet av 
sluttavtalen eller ikke.

-o0o-

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/Onar Nøstdahl
Bodø Dentallaboratorium AS
PB 567
8001 BODØ
Telefon: 95 75 74 27
E-post: post@bododental.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
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Bursdager 
NTTF Gratulerer

50 år
Alistair Todd 25. november

60 år
Karen Tveitevåg 23. desember

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

Sekretariatet får ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene 
være behjelpelig med å gi NTTF beskjed når en kollega har gått bort. Vennligst  
kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller nttf@tannteknikerforbundet.no
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Zirkonzahn Worldwide  –  Syd-Tirol  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

SYMPOSIUM ON COMPUTER DENTAL DIAGNOSTICS I ALPENE!
7-9.02.2019 & 17-19.10.2019 BOOK NÅ!

BARBARA.SCHWINGSHACKL@ZIRKONZAHN.COM, +39 0474 066 721

COMPUTER DENTAL DIAGNOSTICS
1:1 overføring av pasientdata inn i den digitale verden med PlaneSystem®, for 100 % individuelle og forutsigbare restaureringer
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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

Hvorfor er du medlem av NTTF?
Dentalforum har vært medlem av 
NTTF så lenge jeg kan huske. Vi har 
igjennom tiden deltatt i forskjellige 
verv både lokalt og sentralt.

Vi synes det er viktig å ha et forbund 
som jobber for vårt fag og felles in-
teresser. Hvis ikke vårt forbund 
hadde gjort dette, hvem skulle da 
snakket vår sak mot, myndigheter, 
kundegruppe og utdanningsinstitu-
sjoner?

Hva får du ut av medlemskapet?
Medlemskapet byr på mange fordeler  
både faglig og sosialt.

Forbundet er flinke til å informere 
om nye lovkrav og iverksette gode 
løsninger for sine medlemmer.

Det føles trygt å ha et forbund i ryggen,  
og det er en god følelse å kunne bidra  
til et fellesskap.

D�E Z�R�O�Z�H� ���U�E
www.zirkonzahn-education.com

The Zirkonzahn School

�e ���i�e� ������d�e

INTERVJU MED  

Anve Toverud
I forbindelse med Norges Tannteknikerforbunds  
vervekampanje, har Tenner i Fokus intervjuet ett av  
forbundet medlemmer.  

Av Helle Hagenau (tekst) | helle@nttf.no | Foto: Stein Brath
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Figur 1
Prefabrikert titan base tilbyr minimal 
retensjon og support for kronen.

Figur 2
En Atlantis CustomBase utformet med 
optimal bløtvevsprofi l og individuell design 
av kjerne og høyde, slik at man oppnår 
optimal retensjon og støtte for kronen. 

Hvorfor velge en 
standard løsning?

Atlantis® CustomBase

Ikke alle implantat har en optimal plassering for en skrueretinert løsning. 
Nye CustomBase ASA gir deg mulighet til å vinkle skruekanalen - opp 
til 30 grader.  Ovenpå basen, som blir tilpasset de kliniske forholdene, 
kan du bestille en krone fra oss eller velge Core File for design og 
produksjon av kronen på laboratoriet. Kronen og den individuelt 
tilpassede basen i titan sementeres ekstraoralt, og leveres klinikken 
i ett stykke, klar til innstallering. En optimal løsning når du både vil 
ha estetikk og funksjon! Du bestiller den enkelt gjennom ditt Atlantis 
laboratorium.

For mer informasjon kontakt din lokale selger.

Du bestiller enkelt i www.atlantisweborder.com

www.dentsplyimplants.no

Figur 1 Figur 2

Nå også med 
Core File - for design 

og produksjon 
av kronen på 
laboratoriet.
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Markedets mest  
driftssikre fresemaskin?

5-akse dental fresemaskin med automatisk disk-veksler for non stop produksjon

For mer informasjon kontakt oss 
eller besøk oss på Fagsamlingen 21.-22. september 

ehd ce tn

ehd ce tn

ehd ce tn
ehd ce tn

ROLAND DWX-52DCi

www.den-tech.no 
32 12 30 10 • mail@den-tech.no

GODKJENT
av d e n-tech

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

Kilde: Norges Tannteknikerforbund


