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Det ser ut til at året har startet godt ute i

medlemsbedriftene, medlemmene rapport -

erer om en travel januar med god ordre -

tilgang. Det synes vi er gledelig, og vi håper

det vil fortsette, og at bransjen får et godt år.

NTTF startet det nye året med styresamling

i Drammen. På agendaen var både organisa-

sjonsendring og strategi. Vi har kartlagt

hva vi må vurdere, og ta stilling til for å

kunne legge frem et godt gjennomarbeidet

forslag til ny organisasjonsmodell for års-

møtet høsten 2015. Det viktigste blir å

utrede forskjellige økonomiske modeller

for beregning av kontingent og serviceavgift.

Kontingenten må være lik for alle, og ut-

fordringen er å finne et nivå som er ak-

septabelt for alle tannteknikere, og at

serviceavgiftens beregningsmodell skal

føles rettferdig for både små og store

medlemsbedrifter. Samtidig må NTTF’s øko-

nomi opprettholdes på dagens nivå eller

helst styrkes.

Når det gjelder det strategiske arbeidet har

vi lagt planer for 2015, med noen klare

fokusområder. Vi vil fortsette arbeidet med

å befeste autorisasjonens betydning. Kon-

takten med myndighetene skal i hovedsak

foregå i brevs form, dette for å sikre at vi

får svar, og at dialogen kan etterprøves. Vi

mener at det vil bli lettere å følge opp, og

tror at det kan føre til møter på sikt. Vi vil

henvende oss til flere avdelinger i Helse

Direktoratet med spørsmål rundt kom-

petansekravet i Direktivet For Medisinsk

Utstyr, be om nye retningslinjer utarbeidet

for oss som helsepersonell, og stille spørs-

målet om noe er gjort etter møtet vi hadde

med avdeling for medisinsk utstyr. Vi mener

at høyskoleutdanningen bør være førende

for hva som skal regnes for tilstrekkelig

kompetanse for produsenter av individuelt

tilpasset medisinsk utstyr (tannteknikk).

Hvorfor har myndighetene satset på en

kostbar utdanning med fokus på kompetanse,

dersom de ikke mener denne kompetansen

er nødvendig for å virke i yrket? Vi vil også

rette en forespørsel om hva som regulerer

andre helsepersonellgrupper på hva de kan

gjøre og ikke.

Vi vil uttrykke bekymring over at tanntek-

nikere fra utlandet, som er utdannet på

yrkesnivå som håndverkere får autorisasjon

på lik linje med tannteknikere med norsk

utdanning, uten at det en gang blir stilt

krav om at de må sette seg inn i Lov om

Helsepersonell. Vi vil vektlegge at tann-

teknikere som helsepersonell er tilknyttet

NPE, og den sikkerheten dette er for pasient.                                                                                                                                                

Vi vil stille spørsmål ved bruk av offentlig

midler til innkjøp av importert tannteknikk,

uten norsk autorisert tanntekniker og det

2015 – med fokus på 
myndighetskontakt, 
informasjonsaktiviteter og 
solid kompetanseheving 
for medlemmene våre

LEDER

Hvorfor har
myndighetene
satset på en
kostbar utdanning
med fokus på
kompetanse,
dersom de ikke
mener denne
 kompetansen er
nødvendig for å
virke i yrket?

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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vern det medfører. Det er for oss et

paradoks at myndig hetene først oppretter

utdanning på høyskolenivå for tann-

teknikere, for deretter å velge å gjøre

sine offentlige innkjøp fra utlandet, i

stedet for å benytte den kompetansen

de er med på å utdanne.                                                                                                                              

Vi vil fortsette arbeidet med å nå ut til

pasient med god informasjon. De nye

nettsidene vil bli lenket til markeds-

portalen www.hvakostertannlegen.no

Vi vil benytte de anledningene vi får til

å ha annonser og artikler i tannh-

elsebilag i riksdekkende aviser. Nett-

sidene skal også videreutvikles med

mer og bedre pasientinformasjon.

Vi har kontinuerlig fokus på medlems-

rekruttering, selv om vi ser at det kan

bli utfordrende i en tid der fremtidens

organisering er uavklart. Vi ønsker også

å nå bedre ut til medlemmene med god

informasjon om hva vi jobber med og

hvilke planer vi har for fremtiden. Selv

om det jevnlig blir sendt ut medlems-

informasjon på mail, er det uklart for

oss om vi når frem til dere, og vi har

noen ganger en følelse av at mange

ikke vet helt hva vi jobber med og

hvilke fordeler medlemskapet i NTTF

gir. Derfor ønsker vi å avholde infor-

masjonsmøter for hele bransjen, både

for medlemmer og de som står utenfor

NTTF, i samarbeid med lokalforeningene.

Vi starter opp informasjonsrunden i

Bergen 12 mars i forbindelse med HTF’s

årsmøte. Der vil vi presentere tall om

bransjen, medlemsfordeler, strategi,

status i arbeidet med organisasjons-

endring, hva vi har gjort for å nå de

strategiske målene til nå, og planer for

det videre arbeidet. Vi håper at vi på

denne måten kan nå frem til

medlemmene med god informasjon,

samtidig som vi håper at det kan føre

til innmelding av nye medlemmer. 

Jeg vil slå et slag for NTTF’s eget

etterutdanningsprogram.

Vi kjører første poenggivende kurs i

2015 lørdag 18 april i forbindelse med

HiOA’s fagdag fredag 17 april.  Sett av

to dager til etterutdanning ved HiOA,

og få med deg begge deler!

NTTF’s kursdag vil omhandle Cad-Cam

i hverdagen.

Digital work-flow rettet mot tanntek-

nikeren. Carl Andreas Eriksen fra

Plandent vil blant annet snakke om

markedstrender - digitale avtrykk, hvor

går filene – egenskaper og nytteverdi

ved digitale avtrykk – 3D printede

modeller – freste løsninger – og egen-

skaper/nytteverdi for tannteknikeren.

Etter lunsj fortsetter vi med «Cad-Cam

– fremtidens teknikk.» Hvilket utstyr

bør vi velge, hvilke kriterier bør vi ligge

til grunn, og hvilke muligheter finnes?

Foredragsholder er Tanntekniker Fadi

El-Homsi.                                   

HiOA’s fagdag er også vel verdt å få med

seg. Der kan du blant annet høre om

hvordan tannteknikerstudentene fungerer

i arbeidslivet etter endt studie. Det vil også

bli informert fra vurderingsrapporten om

tannteknikerutdanningens eventuelle

overføring til UiO, Odontologisk Fakultet,

samlokalisering med de andre utdann-

ingene i tannhelseteamet. Det vil bli opp -

summering av praksissamarbeidsunder-

søkelse utført i høst, hvordan fungerer

praksisperioden ute i bedriftene? Des-

suten blir det presentasjon av Griffth

University sin tannteknikerutdanning

med fokus på det gode samarbeidet

mellom tannteknikere og tannleger under

utdanningen. I tillegg blir det presenta-

sjon av masteroppgaven til Kjetil Haugli

- Utlekking fra cobolt-crom legering i

et oralt miljø, og til slutt «Smell and

taste» ved tannlege Bano Singh.

Denne muligheten bør du ikke gå glipp

av, her kan du tilegne deg nyttig kunn-

skap på mange felt, og det vil ha nytte -

verdi i vår digitale hverdag. I tillegg vil

det gi 4 etterutdanningspoeng i banken

pr kursdag. Denne muligheten har i alle

fall jeg tenkt å benytte meg av.

Håper vi ses på kurs i april!

DET SKJER I2015
MARS
4. mars: Møte i NTTF Arrangementskomite 

vedr. Fagsamling 2016
12. mars: NTTF stiller på Hordaland 

Tannteknikerforenings årsmøte
Fre. 20.–lør. 21. Tannteknikerdagene 

Sveriges Tandtäknikerförbund

APRIL
Dato ikke satt Styremøte NTTF
Dato ikke satt Ledersamling, lokalforeningsledere
17. april Fagdag ved tannteknikerutdanningen HiOA
18. april NTTF Etterutdanningsdag CAD/CAM i Oslo
Tor 23. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

MAI
Fre. 8.–lør. 9. FEPPD årsmøte

AUGUST
Tor 20. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

SEPTEMBER
Lør. 26. Årsmøte NTTF
Fre. 25.–søn. 27. NTTF LANDSMØTE 

i Drammen



      
  

      
 

   
 

   
   

    
     
      

   

      

  
    

 

Createch for Straumann®.       
  Freedom and peace 
    of mind. 

Possibility of 25° angulation of the screw channel

A milled construction for Straumann® on  
          implant-  or abutment level

Life time warranty on the Straumann® implant

Angled 
 screw channel
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PMMA
I går, i dag og i morgen
Kunststoff (det er tyskernes ord for akryl i vår fagsammenheng) har etter hvert avansert til å bli et standardmateriale

i vårt moderne konsumentsamfunn. Innen tannteknikken ble vi kjent med PMMA (polymetylmetakrylat, «akryl») på

60-tallet og det ble fort et elsket protesemateriale. Men hva foranlediget dette populære allround-materialet? 

Dr. Ralf Zimehl setter her brillene på og tar oss med i en spennende verden av makromolekyler og polymerpartikler –

Oversatt fra ”Das Dental Labor” 7/2014, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

Forfattere:

PD Dr. Ralf Zimehl
Lütjenburg.

Artikkelen omfatter:
Materiallære
PMMA
«Avsløringer»

Det var framskrittet i den   

kjemiske forskningen og ak-

septeringen av teorien om

makromolekylær kjemi og teknologi

som i det 20. århundre førte til at

nye, syntetiske makromolekylære

stoffer (polymer) i store nok mengder

og med god nok kvalitet kom i bruk.

Da var det bare et tidsspørsmål før

disse materialene var klargjort slik

at de kunne entre tannteknikken.

Kun to polymere, halvsyntetiske

materialer var i bruk i tannteknikken

før andre verdenskrig. Men dette

endret seg drastisk ved det

grunnleggende arbeidet som

Otto Röhm og kjemikerne Staud-

inger og Bauer gjorde innenfor

feltet PMMA. De to sistnevnte

hadde allerede i 30-årene ut-

viklet et polymetylmetakrylat

som kunne behandles termoplastisk.

Samtidig, i de anglosaksiske områdene

innførte det engelske kjemiselskapet

ICI (Imperial Chemical Industries) på

markedet et akrylat som kunne

sprøytestøpes.

Fra syntesekunststoff til
protesemateriale.
Men for å få gjennomslag som

protesemateriale måtte det først lykkes

å lage en variant som lett kunne be-

arbeides. I 1936 begynte Kultzer &

Co å framstille et akrylat som var

basert på det kjemoplastiske materialet

som Bauer hadde utviklet. Det fikk

navnet Paladon. Men det var først

tannteknikeren Gottfried Roth som til

slutt lyktes i å presentere et syntese -

kunststoff som kunne tjene som et

tannprotetisk PMMA. Roth benyttet

seg av den materialegenskapen at

PMMA-polymerpartiklene lett løste

seg opp i monomeren metylmetakrylat.

Ved å lage en blanding av pulverisert

polymetylmetakrylat og monomervæs-

MPPA (akryl) i 
forskjellig form og 
i skjønn forening. 

“Før Den andre verdenskrig var 
det kun to polymere, halvsyntetiske
materialer i bruk i tannteknikken ”

“Takket være løseligheten til PMMA-
polymerpartiklene i monomervæske var
det mulig å benytte kyvette-teknikken til

framstilling av tannproteser”
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ke («syre», som de eldre i faget kaller

det), slik at det ble en plastisk, be-

arbeidbar deig, var det mulig, via kyvette-

teknikken, å benytte materialet til kunst-

stoffproteser, eller som vi sier på norsk,

akrylproteser. Raskt fortrengte den deig-

aktige polymetylmet akrylat-/metylmet -

akrylat massen den til da rådende

hardkautsjuken, og ble slik det mest

anvendte protese materialet verden over.

Mer enn hundre tonn årlig skiftet fasong

fra deig til protese på den tiden.

Det har vært gjort mange forsøkt på å

finne alternativer til PMMA materialene.

Vi kan nevne polyamid, polykarbonat

og polyvinylklorid, men ingen av disse

materialene har til nå lykkes

nevneverdig i forhold til PMMA. Disse

materialene blir brukt til spesielle formål

eller medisinske indikasjoner (allergi

f.eks.) og slik utgjør de et nisje- eller

spesialprodukt, dels på grunn av den

mer krevende måten de må behandles

på og/eller fordi materialegenskapene

ikke er så gode. De blir derfor også

dyrere i bruk. 

Slik skjedde det at de PMMA baserte

dental-materialene kom til å dominere

bransjen helt fram til i dag. Det finnes

et utall variasjoner i sammensetningen

av disse dentale materialene og en

uoverskuelig mengde patentrettigheter

er tatt ut i den 60 år lange tiden PMMA

er blitt videreutviklet. Polymetylmet -

akrylat var og er førstevalget når det

gjelder materialer til hel- og delproteser.

Det som er utslagsgivende for at PMMA

fremdeles kommer til å ha denne posi-

sjonen er ikke bare den enkle måten

materialet kan behandles og bearbeides

på, men også de fordelaktige fysikalsk-

mekaniske, kjemiske og biologiske egen-

skapene det har til de varierte tilfellene

det kan brukes.

Hva består PMMA av?
Som nevnt er måten materialet blandes

på av henholdsvis polymer og monomer,

rasjonell. De polymere, moderne PMMA-

baserte stoffene som brukes dentalt,

består av ca. 99 % industrielt framstilt,

forpolymeriserte «perler» av variert

størrelse, (pulverform) og inneholder

dessuten ca. 1 % fargestoffer (for det

meste metalloksider) og noe styrings-

substanser (stoffer som gjør at materialet

kan tilpasses bestemte bruks-nisjer).

Væsken eller monomeren, inneholder

om lag 90 % metylmetakrylat (MMA).

De neste 10 prosentene består av «cross-

link» stoffer som danner molekylære

nettverk, samt hjelpestoffer og noen

ganger akseleratorer som påskynder

reaksjonene i materialet, eller

moderatorer, som demper reaksjonene.

Ved tilsetting av slike hjelpestoffer, kan

en styre den kjemiske prosessen som

tar til når poly- og monomeren blandes

og slik oppnå den best mulige

polymerisasjonseffekten (herdingen).

Følgelig finnes det muligheter for å lage

utallige variasjoner i den kjemiske

sammensetningen av pulver og væs-

kekomponentene på de dentale PMMA-

baserte dentale materialene.

Tannteknikeren måler opp og blander

monomeren og polymeren til en plastisk,

bearbeidbar masse akryl (primær-

PMMA). Det som skjer i denne fasen er

at monomeren trenger inn i og fysisk

løser opp polymer-pulveret. 

Ettersom polymeren

trekker til seg væske,

sveller polymerperlene

og de danner nettverk

av makromolekyler.

Polymerens evne til å

ta til seg monomeren

bestemmer også i hvilken grad det

molekylære nettverket dannes. Slik kan

akryldeigens formbarhet, som kalles

flytegenskaper, reguleres, eller be-

stemmes. En slik styring av egenskapene

bestemmer igjen til hvilket formål

materialet skal brukes på de tanntek-

niske laboratoriene. Det kan være seg

til kyvette-teknikken, støpeteknikken

eller sprøyteteknikken.

Polymerisasjon – herding
Under den avsluttende nettbindingen

eller polymerisasjonen av monomer-

blandingen, oppstår en kjemisk reaksjon

som danner det sekundære PMMA’et.

Polymerpulveret som er blandet inn

virker da som et reaktivt fyll-

stoff som motarbeider den

uunngåelig krympingen som

oppstår under herdeprosessen.

Denne egenskapen til

polymetakrylsyremetylester

(PMMA), at den blir løst opp

av sin egen monomerblanding,

gjør at det industrielt kan lages for-

skjellige polymerisater som prefabrikater

(pulver). Disse kan igjen blandes med

monomer ute i «felten» og der brukes

til produksjon av akrylmasser med de

retter flytegenskapene og plastisitet.

Monomeren trenger inn i perlene i

polymeren «overfladisk» og det fører

til en ren fysisk reaksjon som løser

opp polymeren. Det oppstår da en tynt-

flytende, så viskøs og deretter plastisk,

lett bearbeidbar masse. Inni denne

blandingen kan fritt monomer og

oligomer slå seg sammen gjennom

kjemiske reaksjoner, og så polymerisere

(herde). Under herdeprosessen dannes

det mange små strukturer (monomere),

i form av lange, trådformede molekyl-

kjeder som binder polymeren sammen,

hvorpå det dannes gjennomtrengende

nettverk av trådmolekyler og polymere

klaser. 

“Grunnen til at PMMA er så
populær, er de gode fysikalske,

mekaniske, kjemiske og biologiske
egenskapene”

“Ved polymerisasjonen binder mange, 
små strukturenheter (monomer) seg 

sammen til lange, trådforede molekylkjeder
sammen med polymeren (pulveret).”
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De enkelte strukturbestand delene

(makromolekyler {makro = stor}, klaser

og perler), binder seg fast til hverandre.

I begynnelsen av herdingen involveres

bare polymerperlene som er gjen-

nomtrukket av monomer. Foreløpig

er ikke polymeriseringen egentlig

startet. Hvis polymerisasjonen under

herdingen bruker all monomeren til

å danne molekylkjedene, da har vi

fått en 100 prosent gjennomherding

av materialet. Denne reaksjonen starter

ved at det er tilsatt såkalte initiatorer,

stoffer som setter i gang en reaksjon.

Før slike initiatorer i det hele tatt kan

sette i gang en reaksjon i akrylen,

må det tilføres energi, vanligst i form

av varme. Derfor er valget av initiatorer

og kontroll av temperaturen i herd-

ingsprosessen bestemmende for det

respektive herdeforløpet og

polymeriseringsgraden, og valget er

derfor også bestemmende for kvaliteten

på den ferdige akrylen. Den pågående

polymeriseringen av den opprinnelig

plastiske akrylmassen leder til en

langsom herding, med en tydelig

reduksjon av krympingen i materialet
med omkring 7 volumprosent (bilde

2). Varmeutviklingen som oppstår

under herdingen, og som utgjør en

fare for blæredannelse blir også be-

tydelig redusert ved bruk av tilsats-

midler.

Overskuddsmonomer som ikke blir

med i dannelsen av molekylkjedene

blir gjerne kalt restmonomer. Jo dår-

ligere herdeprosessen forløper (for

kort tid f.eks.), jo mer restmonomer

vil det bli. For mye restmonomer er

ikke en bra indikasjon. Bruksanvis-

ninger er ikke ment som noe «kjekt å

ha», men er ment å leses om en skal

få full kvalitet ut av materialet (kan

f.eks. protesetenner løsne fra basis

fordi basis ikke har hatt lang nok

herdetid og/eller god nok temperatur?).

Forholdet «syre og væske» er nøye

sammensatt fra fabrikken og skal

følges for å oppnå beste resultat.

PMMA-sluttord
Takket være protesematerialet PMMA,

med den kvalitet det i dag har, kan vi

på laboratoriet lage estetiske og funk-

sjonelle og høykvalitative, avtakbare

tannproteser. Den utvidede bruken

av PMMA tok til i 60-årene, ikke bare

av økonomiske grunner, men også av

hygieniske. PMMA til medisinsk bruk

må oppfylle en rekke krav:

Biokompatibilitet og rask og enkel be-

arbeiding med høy prosessikkerhet,

er noen av kravene. Det må ha tilst-

rekkelig høy mekanisk styrke, være

steriliserbart og ha langsiktig stabilitet.

Dette er viktige faktorer for den klinis-

 Prinsippet for krympingen
under polymerisasjon
(danning av nettverk og
herding) F&E Merz Dental.
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ke bruken. Et system basert på

polymetylmetakrylat egner seg like

bra både til produksjon av protesebasis

og protesetenner i akryl. Proteser som

er satt sammen med denne material-

kombinasjonen, består av PMMA både

i protesebasis og protesetennene (om

enn i noe forskjellig kjemisk

sammensetning), og disse materialene

er fullt kompatible med hverandre og

danner en sømløs binding noe som

enda tydeligere viser de gode egen-

skapene og anvendelsesområdet

PMMA/MMA har (bilde 3 og 4). Med

dentalt «akryl» råder vi som tanntek-

nikere over et materiale som både før

og nå er et universalmateriale. Det

har ikke bare gode materialegenskaper,

det er også enkelt og økonomisk å

arbeide med. Vår venn «akrylen» var

og forblir hovedmaterialet når vi velger

materiale for produksjon av utagbare

tannerstatninger. Grunnen til dette

er de fremragende, fysikalske, kjemiske

og biologiske egenskapene PMMA

har, kombinert med dets utmerkede

formings- og bearbeidingsegenskaper.

“PMMA til medisinsk bruk må 
oppfylle en rekke krav”

Brevkontakt:

Nærmere informasjon om artikkelforfatteren:

www.dlonline.de/unsere -autoren/

PD Dr. Ralf Zimehl

Vitenskaplig Prosjektutvikling R&D

Merz Dental GmbH

Eetzweg 20

24321 Lütjenburg

Tyskland

 REM sammenligning av over-
flater: Til venstre PMMA – til
høyre kompositt, 
F&E Merz Dental.

u Bindingen mellom de to 
kompatible akryltypene
PMMA/MMA og akryltann, 
F&E Merz Dental.
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På besøk hos 
Hugo Ellingsen as

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 tiende artikkelen har vi besøkt Hugo Ellingsen as.
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Da Hugo startet opp var det avtakbar

protetikk, KK-kroner og KK-broer som var

hovedproduktene i faget. Hugo har i midlertid

alltid vært innovativ, og har prøvd det meste.

Produktene har derfor alltid vært mangfoldige

og spennende. Denne nysgjerrigheten har

blitt videreført i fullt monn. Det ikke alltid

at Hugo har tro på alle ideene som dukker

opp, men er de ikke for dyre, så prøves de

ut. Dette har vært med på å utvikle labora -

toriet til det det er i dag. 

Spennende Samarbeid med Tromsø Uni-

versitetssykehus

En av de mest spennende senarioene er

samarbeidet med Tromsø Universitets-

sykehus. De hadde skrikende behov for å få

produsert ansiktsproteser, og da spesielt

øreproteser. Det ble dannet en gruppe be-

stående av en tannlege, en lege fra Øre-,

nese- og halsavdelingen på Tromsø Uni-

versitetssykehus og Hugo. Dette samarbeidet

Hugo startet opp sitt tanntekniske
laboratorium i Tromsø sankthans -
aften 1974. Den første adressen
var Håkon den Gamles gate. I 1999
flyttet han til Storgata 25, da han
hadde behov for mer plass. Han
hadde da fått så mye å gjøre at
han måtte ansette flere folk, og de
gamle lokalene ble etter hvert
uhensiktsmessige da de gikk over
to etasjer. Samtidig som han flyttet
kjøpte han også opp en konkurrent
i Tromsø. En av de  ansatte på dette
laboratoriet var Rune Hansen. Han
hadde selv lyst til å kjøpe sin gamle
arbeidsplass, men Hugo kom med
et bedre tilbud. Rune ble imidlertid
med over til Hugo og fikk gode
 betingelser der. Senere har han
kjøpt seg inn på eiersiden hos
Hugo sammen med Anders Ellingsen
som er sønnen til Hugo. Så pr i dag
er de tre eiere, og laboratoriet
hadde 40-årsjubileum i fjor.

HUGO ELLINGSEN AS

En av de mest spennende

senarioene er samarbeidet med

Tromsø Universitetssykehus. 

De hadde skrikende behov for 

å få produsert ansiktsproteser,

og da spesielt øreproteser.

Hugo konsentrert
om et broarbeid.
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resulterte i at Hugo begynte å produsere

øreproteser som ble festet til kraniet

med implantatkomponenter. Proteser

for rekonstruering av øyet og området

rundt samt proteser for rekonstruering

av neser har de også produsert.

Protesene lages i silikon, og bygges opp

lagvis i forskjellige farger. Dette er

ingen stor del av produksjonen, men

det er veldig interessant å kunne ta del

i en slik produksjon, og å hjelpe

mennesker som er kommer i en vans-

kelig situasjon.

En gang Hugo fikk i oppdrag å lage et

øre, fikk han som tilleggsopplysning

beskjed om at pasienten skulle tilpasse

et høreapparat når øret var ferdig. Etter

å ha tenkt seg om en stund, kom Hugo

fram til at det måtte da gå an å kon-

struere øret på en slik måte at høre-

apparatet kunne bygges inn i øre-

protesen. Det ble tatt kontakt med for-

handleren av høreapparatet, og etter

en inngående faglig diskusjon, kom de

fram til en måte å få dette til på. Øret

ble laget, og høreapparatet montert inn.

Det fungerte! Senere har de prøvd å få

greie på om det er flere som har laget

noe liknende, men de har ikke funnet

svar på dette.

Tidlig ute med digitalisering av

produksjonen

Som i alt annet var laboratoriet også

tidlig ute med digital produksjon. Dem

var en av de første i Norge som kjøpte

Nobels skanner, og den brukte de helt

fram til 2003. Etterspørselen var ikke

så stor de første årene hvor kappene

ble frest i aluminiumsoksyd, men så

kom zirkonium. Den revolusjonerte

tannteknikken. Da økte produksjonen,

og Forte-skanneren ble kjøpt inn. 

Like etter dette innkjøpet hadde de inn-

brudd på laboratoriet, og mye ble stjålet.

Forte-skanneren var en av tingene som

ble stjålet. 

- Den står vel ett eller annet sted som

bokstøtte, antar de.

Ny Forte-skanner ble innkjøpt. 

- Det var Nobel som var enerådende på

markedet den gang, sier de. Etter hvert

gikk de til anskaffelse av en Renishaw-

skanner. Den er både raskere, mer øko-

nomisk og gir flere og bedre produkter.

For 4 år siden gikk Hugo Ellingsen as

til anskaffelse av en fresemaskin fra

Renishaw. Denne brukte de i to år, men

den ble etter hvert for liten.

De hadde lenge hatt en ny fresemaskin

på ønskelista, og da de var på IDS i

2013 gikk Anders og Rune resolutt bort

til standen som hadde Imes-icore. De

omfavnet maskinen og sa til Hugo at

en slik ville de gjerne ha. Da Hugo

svarte at det fikk de snakke om da de

kom hjem, forsto de at ønsket ville bli

oppfylt. 

Ingen hos Hugo Ellingsen as har angret

en dag på anskaffelsen, til tross for

innkjøringsproblemer. De fikk fantastisk

hjelp fra produsenten i denne fasen.

Tysk kvalitet, kunnskap og service på

sitt beste. Det å frese selv gir en stor

økonomisk gevinst, og resultatene og

kvaliteten blir slik de vil ha den.

I tillegg til å frese til egen produksjon,

tar de også imot fresing fra kollegaer

rundt om i landet. 

Hele 93 % av den digitale produksjonen

er zirkonium i en eller annen form. Det

er da alt fra zirkonium-kapper som man

legger porselen via «¾ kroner» hvor

man legger incisalporselen på til fulle

zirkonium-kroner og broer.

Mesteparten av de resterende 7 % er

crom/cobolt. De forstår ikke hvorfor

tannlegene bestiller kroner og broer

med metallskjelett når det finnes så

bra alternativer:

- Porselensbindingen på disse

produktene er heller ikke så sterke som

kroner og broer laget på zirkoniumbasis.

I de fleste tilfeller ser vi heller ikke helt

behovet for å putte metaller inn i munnen

på folk. 

De har også en liten produksjon av E-

MAX, men den kan ikke sammenlignes

med zirkoniumproduksjonen. 

Holder også tradisjonene i faget ved

like

Selv om Hugo Ellingsen as er flinke til

å gripe fatt i nye ting, har de ikke glemt

de gamle tradisjonene i faget. En av

disse produktene er stålproteser. Denne

produksjonen har Hugo hatt med seg

fra første dag som selvstendig nærings-

drivende innen tannteknikk.

Det er Inger Lise Kaspersen som i dag

driver denne produksjonen. En dyktig

dame som fyller sin stilling fullt ut. Det

produseres stålproteser hovedsakelig

1 2



til eget behov, men de produserer også

for kolleger fra store deler av landet.

Tiden for avtakbare proteser er

langt fra forbi, og det er vanskelig å

få ta i tannteknikere med denne

spesialiteten i Tromsø.

Vivian Hals som egentlig er ansatt på

produksjon av krone/bro arbeidet med

alt mulig den dagen TIF var på besøk.

Dette på grunn av stort sykefravær

denne dagen

I dag er det seks ansatte hos Hugo El-

lingsen as, og dette er to personer for

lite. Laboratoriet ønsker seg en

protesetekniker, men det er ikke enkelt

å få noen til Tromsø. Er det noen der

ute som føler for å lage avtakbar

protetikk hos Hugo Ellingsen as, er det

bare å ringe.

Når vi snakker om proteser, så er de

fortørnet over at det snakkes blant

fagfolk i dentalbransjen om at produk-

sjon av avtakbare proteser snart er over.

Dette mener de ikke er sant. I Tromsø

produserer de pr i dag proteser til 20-

og 30-åringer. Riktig nok er de fleste

av disse protesene midlertidige i påvente

av implantater, men behovet for proteser

er der, og laboratoriet kan ikke se for

seg at det behovet forsvinner med det

første.

Fremtidsoptimist

Når jeg spør dem om hva de tror om

norsk tannteknikks fremtid svarer Rune

spontant at han er superoptimistisk til

framtiden. Det er bare å tilpasse seg

mener han. Vi lever etter hvert i en

digital verden også når vi snakker tann-

teknikk. Kundene krever mer og mer,

og alt dette må vi akseptere. Arbeidene

må også leveres punktlig.

- Vi kan ikke, slik som en gammel

kollega jeg kjente, levere arbeidene når

det passer oss, selv om kvaliteten på

arbeidet er topp, sier Rune. -- Hele

pakken må ha kvalitet, og vi må gi topp

service.

- Det kan hende at faget etter hvert blir

heldigitalt, men vi har tro på at vi skal

sitte her å lage tenner langt inn i

fremtiden, avslutter Anders.

Det er bare å tilpasse seg!
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Halvferdig protese for venstre øyeregion.

Model og former til neseprotese.

Et knippe øreproteser.

Et blikk inn i fresemaskinen.

Rune på sin faste plass foran datamaskinen.

Vivian Hals konsentrert i fullt arbeid.

Inger Lise Kaspersen i arbeid med en 
stålprotese.
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Etterutdanningsdag:
Lørdag 18. april med tema CAD/CAM. 

Det kjøres to foredrag:

1. Digital work-flow rettet mot tannteknikeren – digitale av-

trykk, hvor går filene, 3D-printede modeller, freste tann-

erstatninger. Hva skjer på fremstillingsfronten som tann-

teknikeren bør vite om- ved Carl Eriksen (Plandent)

2.CADCAM – framtidens teknikk. Hvilket utstyr bør et la-

boratorium velge, hvilke kriterier bør ligge til grunn for et

godt valg, hvilke muligheter finnes?  - ved Fadi El-Homsi

Pris og påmelding

Etterutdanningsdagen prises til kr 1 750,- pr person.

Kommer dere flere fra samme laboratorium, er prisen

kr 1 500,- for deltaker 2–.

Påmelding til nttf@tannteknikerforbundet.no. 

Fagdag i arrangert av HiOA

Fredag 17. april holdes en fagdag ved tannteknikerutdanningen,

der bl.a laboratoriene som har studenter på utplassering blir

invitert som gjester. 

Temaer på fagdagen vil være HiOas arbeidsgiver/arbeids-

taker-undersøkelse, vurderingsrapport av tannteknikerutdann-

ingen (gjennomført i forbindelse med vurdering av overflytting

til UiO), praksissamarbeidsundersøkelsen, presentasjon av

Griffith University sin tannteknikerutdanning, «smell and

taste» ved tannlege Bano Singh og presentasjon av Ketil

Hauglis masteroppgave om utlekking fra cobolt-crom-legeringer

i et oralt miljø.

Fagdagen på HiOA er gratis for alle som ønsker å delta.

Etterutdanningspoeng

Hver dag gir 4 poeng i etterutdanningsprogrammet, totalt 8

poeng for medlemmer som deltar begge dager.

Etterutdanningsprogram for tannteknikere
Kompetanse og kunnskaper er viktige markedsfortrinn for

tannteknikere og ikke minst viktig er det å kunne dokumentere

sine kunnskaper. Som helsepersonell har tannteknikere

status og ansvarsområde som innebærer krav til dokumentasjon

og faglig utvikling.

Norges Tannteknikerforbunds Utdanningskomite har derfor

utarbeidet et systematisk etterutdanningsprogram for

medlemmene. 

Programmet inneholder kurs for deg som Tanntekniker og

for deg som er daglig leder/laboratorieeier. Det holdes kurs

både for å oppdatere kunnskap, gi ny kunnskap og kurs som

søker å hjelpe oss i å drive utviklingen av faget vårt videre.

Noen av kursene har mange av dere allerede gjennomført og

fått kursdokumentasjon på. Systematiserer man alle kurs-

dokumentasjonene som blir utstedt, kan man lettere

dokumentere hvilken etterutdanning man har.

Kursene i etterutdanningsprogrammet er søkt lagt opp slik

at de er praktisk gjennomførbare for alle. De strekker seg fra

rene kveldskurs til kurs over to dager. Kursene vil fortrinnsvis

holdes i bolker, enten samtidig med Fagsamling, eller som

egne kursdager. Kursene gir etterutdanningspoeng. Dette er

ikke et obligatorisk etterutdanningsprogram, men de som

opptjener 30 poeng eller mer over en toårs periode vil få et

eget diplom som viser kompetanseheving via NTTF. Poeng-

systemet gir 1 poeng pr gjennomførte kurstime, og det vil bli

anledning til å ta inntil 15 kurstimer i forbindelse med

NTTFs Fagsamling.

Det tas forbehold om nok påmeldte deltakere for at kursene

kan gjennomføres.

Medlemmene får tilsendt konkret invitasjon til hvert enkelt

kurs/modul med påmeldingsfrist og annen praktisk infor-

masjon. Denne informasjonen kommer på epost. Det er viktig

at du melder fra korrekt epostadresse til deg, spesielt mangler

vi epostadressene til mange medlemmer i Faglig Forum.

Send til nttf@tannteknikerforbundet.no

NTTF og HiOA kjører et felles arrangement i HiOAs lokaler i midten av april.
Cecilie Holgersen  |  cecilie@tannteknikerforbundet.no

NTTF kursdag med tema 

CAD/CAM 
lørdag 18. april



•  ÅPEN STL  

• 5 AKSER

•  DISKER OG BLOKKER

•  STORT SPENN AV MATERIALER 

•  VÅT OG TØRR FRES 

For mer informasjon,

Løsriv deg med Sirona
Friheten til å velge 

•  5 akser
•  Disker og blokker
•  Stort spenn av materialer 
•  Våt og tørr fres 

For mer informasjon,
kontakt Ine-Kristin Elvevoll 
Tlf 22 79 20 37

Friheten til å velge 

Kjøp Inlab MC X5, 
Få med CAD SW  

GRATIS  
(verdi 53 400 NOK)

Gjelder frem til IDS
(10. - 14. mars)

Nå med åpen stl!
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På slutten av 60-tallet begynte Nogusra

AS å selge tanngull, maskiner og utstyr

fra Degussa. Dette solgte de til andre

depoter for videresalg. 

I 1985 ble Arild Hagness ansatt som

salgssjef for dentalavdelingen. Da ble

det en vridning av salget direkte til

tannteknikere. De fikk også inn noen

produkter for salg til tannleger. Blant

disse finner vi kompositt og noen andre

fyllingsmaterialer. De ansatte en selger

som skulle ha ansvaret for tannlegebran-

sjen, men da han sluttet i 1990, ble det

besluttet å konsentrere seg om tann-

teknikerne. De økte da varesortimentet

for å bli en totalleverandør til bransjen.

De fikk agenturet til bl.a. CEKA attach-

ment og VITA, og ble etter hvert et

depot som kunne levere det meste en

tanntekniker har behov for.

I dag er Nogusra AS en av få depoer

som har lager i Norge og kan levere

produkter på dagen.

Nogusra AS har god kontakt med tann-

teknikerfaget og har i mange år hatt et

bredt spekter av kurstilbud. De holder

kurs i bl.a. proteser, skinneterapi,

porselen og avtagbar protetikk. Kursene

foregår både hos leverandørene i utlandet

og lokalene på Skøyen hvor de har fine

kursfasiliteter. Det er også etterspørsel

etter kurs andre steder i landet. Det er

da hovedsakelig tannteknikere som

gjerne vil invitere sine kunder i sitt lo-

kalmiljø på kurs.

Nogusra AS startet tidlig opp med CAD

CAM. De tidligste maskinene de kunne

levere var betydelig større enn i dag.

Det ble solgt 2 slike maskiner i Norge.

I 2001 ble det mer sving på CAD CAM

markedet, og det ble da arrangert kurs

i produksjon av kapper samt kroner og

broer. Dette forgikk i samarbeid med

Sirona. I dag leverer Nogusra AS for-

bruksmateriell og diverse blokker til

CAD CAM.   

I dag er det Gard Vikesdal, Erik Fjeld

og Katrina Davis som driver dental-

avdelingen. Katrina startet som ny inn-

kjøper i juni i fjor. Erik har vært ansatt

i en årrekke. Han kjenner bransjen ut

og inn, og er på fornavn med de fleste

innen norsk tannteknikk.

Gard Vikesdal begynte som salgssjef

for både gullsmedavdelingen og dental-

avdelingen på Nogusra AS i januar i

fjor. Han har bakgrunn fra legemiddel-

bransjen. Der jobbet han mye med øko-

nomi, samt strategi og ledelse. Det å

komme til Nogura AS var en overgang,

da han ikke har arbeidet med gullsmed-

og dentalbransjen tidligere. Det er om-

fattende å sette seg inn i disse fagene.

Gard har overtatt jobben til Arild Hag-

ness som ble pensjonist i fjor etter en

livslang tid i bransjen. Arild og Gard

arbeidet parallelt i fire måneder for at

Gard skulle kunne sette seg raskest

mulig inn i bransjen. Erik Fjeld med

sin erfaring har også vært en god mann

å ha i så måte. Det er enorme mengder

kunnskap i firmaet som det bare er å

øse av. Gard er også overveldet over

den fantastiske velkomsten han har fått

blant tannteknikere. Det er åpne dører

over alt, og han kan bare spørre om det

er noe han bør vite mer om.

På besøk hos 
Nogusra AS
Nogusra AS ble startet i 1936. Det de baserte driften
på i starten var å samle inn væske fra filmframkalling
som de sendte til Tyskland for raffinering. Denne
væsken inneholdt mye sølv og dette sølvet de fikk i
retur, dannet grunnlaget for å starte opp egen fabrikk
med egne gull- og sølvlegeringer. Etter hvert begynte
de å selge verktøy og maskiner til gullsmedbransjen.

Stein Brath |  st-brath@online.no. Foto: Nogusra og Stein Brath.

Erik og Gard foran en del av produktene
du får hos Nosusra as.
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På spørsmål om hva de tror om

framtiden, erkjenner både Gard og Erik

at det er en massiv import fra Kina.

Det er likevel en del tannteknikere som

tør å satse i Norge. Flere laboratorier

har investert i store fresemaskiner, og

satser på å produsere for et forhåpent-

ligvis voksende norsk marked.

Det er blitt langt færre tanntekniske la-

boratorier i Norge i senere år, men på

Nogusra AS mener de at antall tann-

teknikere ikke nødvendigvis har gått

ned. De mener at små enmanns-

laboratorier er kjøpt opp av større, og

dermed er blitt ansatt i en større enhet.

Andre har gått over til andre gjøremål i

faget. Hele faget er i endring.

Implantater er blitt et stort og viktig

produkt for Nogusra AS. De ønsker at

flere tannteknikere som importerer fra

Kina kjøper implantatkomponenter hos

dem.  Dette for at norske tannteknikere

skal få bedre dokumenterte produkter

fra sine underleverandører i Kina.

Til våren skal Nogusra AS ha med en

gruppe tannteknikere til IDS. Dette er

noe de har drevet med en del år med

stort hell. De har knyttet gode relasjoner

på denne måten opp gjennom årene,

og de har gjort erfaringer med at

personer i gruppa har funnet gode

produkter som de har tatt inn i sitt

varesortiment. Dette er en vinn- vinn

situasjon for Nogusra AS og norske

tannteknikere.

Selv med en bransje i stor endring og

nye utfordringer ser Erik og Gard lyst

på fremtiden for norsk tannteknikk og

Nogusra AS. 

Katrine sitter klar for å
ta imot nye bestillinger.

Produkter 
fra Nogusra as.

I resepsjonen sitter
Line og tar oss imot.



Hjerneslag er en av våre vanligste folkesykdom- 
mer. I Norge får om lag 15.000 friske 
mennesker hjerneslag hvert år (1). Det betyr

at cirka 40 personer får hjerneslag hver dag. Å bli
rammet av hjerneslag er en dramatisk opplevelse
som kan gi alvorlige fysiske, kognitive og sosiale be-
grensninger. En svensk studie (2) viste at det kan ta
lang tid før den slagrammete klarer å håndtere sin
nye livssituasjon og gjenvinne trygghet i hverdagen.
Det å utføre daglige gjøremål som å innta måltider
kan være vanskelig. Hvilken behandling og oppfølging
slagrammete får i løpet av de første seks månedene
etter at slaget inntreffer er helt vesentlig for en
vellykket rehabilitering, ifølge denne studien (2). 
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Trude Myhre, høgskolelektor og tanntekniker. Høg-
skolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, In-
stitutt for radiografi og tannteknikk
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Institutt for radiografi og tannteknikk

Tiril Willumsen, professor, dr.odont. Universitetet i Oslo,
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hus, Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi

Artikkelen er tidligere publisert i Sykepleien Forskning
nr. 2, 2014; 9: 114–22.

Hensikten med studien er å:

• kartlegge selvopplevd tannhelse, oral funksjon,
generell livskvalitet og oral helserelatert livskvalitet
hos hjerneslagrammete

• beskrive sammenhenger mellom oral funksjon,
generell livskvalitet og oral helserelatert livskvalitet
hos hjerneslagrammete

Hovedbudskap

Trude Myhrer, Hilde Kjærnet Haugen, Tiril Willumsen og Astrid Bergland

Tannhelse og livskvalitet hos
personer etter hjerneslag

Bakgrunn: Mennesker som har erfart hjerneslag
antas oppleve økte orale problemer som følge av
lammelser i ansikt, munn, tunge, og redusert
 førlighet til å betjene spisebestikk og tannbørste.
Det er mangelfullt med forskning på tannhelse,
oralfunksjon og livskvalitet hos eldre slagrammete. 
Hensikt: Hensikten med studien er å kartlegge
selvopplevd tannhelse, oral funksjon, generell og
oral livskvalitet hos eldre slagrammete, samt å se
på mulige sammenhenger mellom oral funksjon,
generell livskvalitet og oral helserelatert livs-
kvalitet.
Metode: En kvantitativ tverrsnittsstudie ble gjen-

nomført ved en spørreundersøkelse blant
medlemmer av Norsk forening for slagrammete.
Svarprosent 46 prosent (N=293). Studien omfattet
sosiodemografiske variabler, generell livskvalitet
(HUNT-5), tannhelserelatert livskvalitet (OIDP) og
selvopplevd tannhelse, munntørrhet, matkonsis-
tens, samt tidsbruk og trygghet i spisesituasjonen.
Data ble analysert med SPSS.
Resultater: Resultatene viser at kun fem prosent

av de slagrammete ble informert om tannstell i
rehabiliteringsperioden etter hjerneslag. En
tredjedel opplever redusert tannhelse etter slaget.

Slagrammete med færre enn 19 tenner og/
eller brukere av tannprotese hadde
signifikant dårligere oral helserelatert
 livskvalitet sammenliknet med de uten tann-
protese og med flere enn 20 egne tenner. Den
enkeltfaktoren som påvirker opplevelsen av
livskvalitet mest, er graden av munntørrhet.
Konklusjon: Informasjon om tannstell og

munnhygiene må fokuseres sterkere i
rehabiliteringen etter hjerneslag. Tann -
helsepersonell må inngå i oppfølgingen av
slagpasienters tannhelse på et tidlig stadium
for å redusere muligheten for dårligere
tannhelse og forringelse av livskvalitet.
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Begrepet tannhelse brukes ofte for å beskrive munnhulens
tilstand og er knyttet til helsetilstanden i tennene (karies)
eller tennenes festeapparat (gingivitt/periodontitt). Begrepet
oral helse omfatter tilstanden i hele munnhulen og inkluderer
dermed andre munnhulelidelser som tannskader, slimhinnelid-
elser, munnhulekreft og så videre. (3) 
Tannhelsen er blitt betydelig bedre i Norge (4). I 2004 fant

Birgitte Moesgard Henriksen (5) at friske eldre mennesker
mennesker blir helt tannløse, og flere i befolkningen beholder
sine egne tenner livet ut (5). Sykdom kan føre til dårligere
tannhelse hos eldre mennesker (6). Få studier har sett på
tannhelse og livskvalitet etter hjerneslag. McGrath mfl. (7)
fant i en studie sammenheng mellom generell livskvalitet og
oral helserelatert livskvalitet både i akuttfasen og etter seks
måneder. Data i sistnevnte studie indikerte at oral helserelatert
livskvalitet var svekket i den akutte fasen, men økte noe etter
seks måneder avhengig av fysisk funksjon. I akuttfasen etter
hjerneslag ble pasientens opplevelse av oral helserelatert
livskvalitet undervurdert av pasientens nærmeste (7). Så vidt
vi kjenner til er tannhelse og oral helserelatert livskvalitet
etter hjerneslag ikke utforsket i Norge tidligere. 
En rapport fra Helsedirektoratet (1) vektlegger betydningen

av at man i rehabilitering etter hjerneslag skal fokusere på å
fremme god livskvalitet, sosial deltakelse og funksjon hos
dem som deltar i rehabilitering. Det økende antall eldre i be-
folkningen synes å ha ført til en stigende interesse, både
politisk og forskningsmessig, for å bedre eldre menneskers
muligheter til å leve et meningsfullt og selvstendig liv med
god livskvalitet (8). Med bakgrunn i dette er vår hypotese for
denne studien at slagrammete opplever økte orale problemer
og at de som har dårligst tannhelse har dårligst oral helserelatert
og generell livskvalitet etter hjerneslaget.

Design
En tverrsnittsstudie ble gjennomført med data fra en spørre-
undersøkelse der alle 638 medlemmer av Norsk forening for
slagrammete i perioden august–oktober 2011 ble invitert til å
delta ved selvrapportering. Kun de som selv hadde opplevd slag
ble inkludert i undersøkelsen. Et spørreskjema med spørsmål
om sosiodemografiske variabler, tannhelse, oralfunksjon,
munntørrhet og livskvalitet ble sendt ut per post med anonyme
svarkonvolutter. Undersøkelsen ble purret en gang gjennom
medlemsbladet Hjernecella. Prosjektet er godkjent av regional
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst.

Utvalg
Tabell 1 gir et bilde av representativiteten av innsamlet data.
Antall hjerneslagrammete registrert i foreningen i mars 2012
var 697 personer. Ved utsending av spørreundersøkelsen var
antall medlemmer som selv har erfart hjerneslag 638. Tabellen
viser at 49,5 prosent av alle medlemmene som selv har
opplevd et hjerneslag er over 65 år. 154 informanter (52,6
prosent) av deltakerne i vår undersøkelse var over 65 år ved
innsending av spørreskjemaet. 

Sosiodemografiske variabler
Informasjon om kjønn (kvinne/ mann), sivil status
(gift/samboende/enslig), utdanningsnivå (høyskole/universitet,

gymnas/yrkesskole, folkeskole/ungdomsskole, annet), geo-
grafisk tilhørighet (nord-, midt-, vest-, sør, øst), og antall
hjerneslag (ett, to, tre eller flere) ble registrert. Videre ble det
registrert om den hjerneslagrammete mottok informasjon
om tannhygiene og tannbehandling i rehabiliteringsfasen de
første seks månedene etter hjerneslaget (ja/nei).
Måling av tannhelse, oralfunksjon og munntørrhet
Selvrapportert oralfunksjon ble rapportert gjennom avkryssing
der det var mulighet for å krysse av for flere alternativer
inndelt i tre områder:
I: Trygghet i forhold til hvilken konsistens maten har, ble

vurdert ut fra spørsmålet «Hvilken type mat/matkonsistens gir
opplevelsen av, trygghet i spisesituasjoner?» der de kunne krysse
av på flere av følgende alternativer: 1) «suppe, grøt og mykt brød»,
2) «fisk», 3) «kjøtt», 4) «epler, nøtter og knekkebrød» og 5) «jeg
kan spise alle typer mat uten problemer». Hvert spørsmål ble
behandlet som en dummy variabel hvis avkrysset = 1, 0 ellers.
II: Forhold under selve spisesituasjonen knyttet til funksjon

med hensyn til 1) «håndtering av maten på tallerkenen», 2)
«tygge», 3) «elte», 4) «svelge», 5) «jeg føler meg alltid utrygg i
spisesituasjonen ». Hvert spørsmål ble behandlet som en
dummy vari-abel hvis avkrysset = 1, 0 ellers.
III: Tid brukt til måltidene ble registrert ved spørsmålet:

«Opplever du at du trenger lengre tid til måltidene nå enn før
hjerneslaget? » (Ja/nei). Dette spørsmålet hadde seks oppfølg-
ingsspørsmål der mulige grunner til at måltidet tar lengre tid
etter hjerneslaget kunne krysses av: 1) «problemer med
henholdsvis å gape og bite av maten», 2) «tungen fungerer
dårligere», 3) «vanskeligere å tygge», 4) «vanskeligere å
svelge», 5) «tannprotesen passer dårligere enn før», 6) «avhengig
av hjelp fra andre til måltidene». Oppfølgingsspørsmålene
ble behandlet som en dummy variabel hvis problemer = 1, 0
ellers. Tannhelse ble rapportert ved egenregistrering av antall
tenner (20 egne tenner eller flere versus mindre enn 20 egne
tenner). Antall tenner er registrert på samme måte i levek-
årsundersøkelser i Norge (SSB). En studie gjort av Trovik og
Berge (9) konkluderer med at tannlege og pasient kommer til
samme resultat ved telling av tenner (98 prosent
sammenfallende resultat for overkjeven og 88,2 prosent for
underkjeven). Tannlegebesøk i løpet av de siste to år (ja/nei)
og om tannstatus har blitt dårligere etter hjerneslag (ja/nei/vet
ikke/vanskelig å bedømme fordi jeg ikke har vært hos tannlege
etter hjerneslaget) ble registrert. Personer som svarte ja på
spørsmålet om redusert tannhelse etter slaget ble deretter
bedt om å krysse av påstander for en eller flere av følgende:
«Jeg får lettere karies/hull i tennene på høyre side i munnen»,
«Jeg får lettere karies/hull i tennene på venstre side i munnen»,
«Jeg har mistet/trukket flere tenner på høyre side i munnen»,
«Jeg har mistet/trukket flere tenner på venstre side i munnen»,
«Tannstatus er blitt generelt dårligere i hele munnen». 
Munntørrhet (xerostomi) ble rapportert gradert som: 0=«Jeg

føler meg ikke tørr i munnen», 1=«Jeg føler meg noe tørr i
munnen », 2=«Jeg føler meg veldig tørr i munnen», og 3=«Jeg
er så tørr i munnen at jeg har vanskelig for å snakke» basert
på Xerostomia Inventory (10). Tilstanden ble i tillegg utforsket
med fem påstander med graderte svaralternativer: «Munnen
føles tørr når jeg spiser et måltid», «Jeg kjenner meg generelt
tørr i munnen», «Jeg har problemer med å spise tørr mat»,
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«Jeg har problemer med å svelge enkelte typer mat» og
«Leppene mine kjennes tørre»). Svaralternativer var: 0=Aldri,
1=Noen ganger, 2=Ofte. Jo lavere score jo mindre munntørrhet.
Sumskår ble registrert som sum av alle seks spørsmål med
mulig variasjon 0–14.

Måling av livskvalitet
Generell livskvalitet ble vurdert ved et 5-items spørreskjema
HUNT-5, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (11,12) og
validert av Bergland og Wyller (13) i forhold til de 20 spørs-
målene i det internasjonalt anerkjente skjemaet GHQ-20
(General Health Questionnare-20) (14). Bergland og Wyller
(13) fant at HUNT-5 var en god erstatning for GHQ-20. Jo
lavere skår jo bedre livskvalitet. Sumskår ble registrert som
sum av alle fem spørsmål med mulig variasjon 5 – 29. 
Oral helserelatert livskvalitet ble målt ved OIDP (Oral

Impacts on Daily Performance). OIDP er basert på OHIP (Oral
Health Impact Profile) (15). OIDP er benyttet i ulike forsk-
ningsprosjekter (4,16 – 18). OIDP-indeksen kartlegger om
problemer fra tenner, munnhule og/eller proteser har hatt
betydning for åtte ulike daglige aktiviteter. Det handler om å
snakke og uttrykke ord, spise og nyte maten, munnhygiene,
slappe av og sove, smile og le, indre ro, sosial omgang med
andre og det å nyte samvær med andre (4). Jo lavere skår jo
bedre livskvalitet. Sumskår ble registrert som sum av alle
åtte spørsmål med mulig variasjon 0 – 40.

Statistiske analyser
Dataene er analysert med SPSS versjon 20. Resultatene er rappor -
tert som gjennomsnitt, standardavvik, median, minimumsog
maksimumsverdier. Forskjeller mellom grupper ble testet med
T-test for kontinuerlige og normalfordelte variabler. Korrelasjons -
analyse og kjikvadrattest ble brukt for å påvise sammenhenger
mellom to variabler. Enkel lineær regresjonsanalyse, ble utført for
å utforske om det var signifikante sammenhenger mellom hen -
holdsvis OIDP sum og Hunt sum som effektvariabler og de øvrige
variablene som uavhengige variabler. Variablene med p-verdi
<= 0,05 i den enkle lineære regresjonsanalysen ble inkludert
i de multiple lineære regresjonsanalysene for å vurdere hvilke
av variablene som uavhengig av hverandre hadde signifikant
sammenheng med henholdsvis OIDP sum og Hunt sum, samt
alder og kjønn (19). Signifikansnivået ble satt til 0,05.

Resultater
Totalt 293 informanter (svarprosent 46) i alderen 35 til 88 år

(gjennomsnittsalder 64,6, SD=11,1 år) svarte på undersøkelsen.
Informantene var fra Østlandet, Midt-Norge, Sørlandet, Vest-
landet og Nord-Norge. 35,4 prosent (102 personer) hadde
høyskole eller universitetsutdanning. 
208 av informantene (71 prosent) har hatt ett hjerneslag,

de resterende har hatt to eller flere hjerneslag. 71,2 prosent
var samboende eller gift og 37,1 prosent var kvinner. Menn
brukte signifikant lengre tid til måltider (Pearson kjikvadrat
= 5,4, p= 0,02), ellers var det ingen signifikante forskjeller
med hensyn til kjønn og registrerte variabler.
Mer enn halvparten (60,4 prosent) hadde fått lammelser i

ansikt, munn og/eller tunge som følge av slaget. Lammelsene
varte fra bare noen få timer til varige lammelser. Etter slaget
brukte 54,6 prosent lengre tid på måltider sammenliknet
med før slaget. 

Tabell 2. Forekomst av munntørrhet

Kun 15 (5 prosent) av 293 deltakere i studien, hadde fått in-
formasjon om stell av tennene sine i rehabiliteringsperioden
0 – 6 måneder etter at slaget inntraff. 266 deltakere (90,8
prosent) hadde vært hos tannlege i løpet av de siste to årene. 
36,4 prosent svarer ja på at deres tannhelse har blitt

dårligere etter slaget, 56,8 prosent har ikke opplevd forandring
og 6,8 prosent svarer at de ikke vet siden de ikke har vært
hos tannlege etter slaget. 26,6 prosent av deltakerne (78 stk.)

Spørsmål knyttet til din opplevelse av munntørrhet i
forbindelse med slaget

52,3 % – Jeg føler meg ikke tørr i munnen.

34,0 % – Jeg føler meg noe tørr i munnen.

10,2 % – Jeg føler meg veldig tørr i munnen.

3,5 % – Jeg er så tørr i munnen at jeg har vanskelig for å snakke.

Aldri Noen ganger Ofte

Munnen føles tørr når
jeg spiser et måltid

69,4% 26,7% 3,9%

Jeg kjenner meg gene-
relt tørr i munnen

56,4% 30,8% 12,8%

Jeg har problemer med
å spise tørr mat

60,4% 30,8% 8,8%

Jeg har problemer med
å svelge enkelte typer
mat

60,9% 29,4% 9,7%

Leppene mine kjennes
tørre

47,2% 37,1% 15,7%
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Tabell 1. Aldersfordeling for medlemmer i Norsk forening for slagrammede (NFS) som selv har erfart hjerneslag. Kun de som selv har erfart slag er inkludert i 
tabellen og ble invitert til deltakelse i studien.

50 år≤ ≤51–64 år 65 år Ukjent alder Totalt

Aldersfordeling for medlemmer i NFS som

selv har erfart slag (mars 2012)

67 = 9,6% 154 = 22,1% 345 = 49,5% 31 = 18,8% 697 =100%

Antall medlemmer som har svart på spørre-
undersøkelsen (totalt antall medlemmer var
638 august 2011)

33 = 11,3% 100 = 34,1% 154 = 52,6% 6 = 2,0% 293 =100%

Prosentandel medlemmer av NFS som har
svart på undersøkelsen (totalt antall med-
lemmer var 638 august 2011)

5,2% 15,7% 24,2% 0.9% 46% (av 638)



oppgir å ha 19 eller færre egne tenner igjen i munnen. Av
disse har 16,3 prosent tannproteser.
Henholdsvis 32,3 prosent; 37,9 prosent; 27,3 prosent; og

18,8 prosent svarte ja på at de opplever trygghet ved å spise
henholdsvis 1) suppe, grøt og mykt brød, 2) fisk, 3) kjøtt, 4)
epler, nøtter og knekkebrød. I tillegg oppgir 61,4 prosent at
de kan spise alle typer mat uten problemer.
Vedrørende trygghet under selve måltidet svarte henholdsvis

52,6 prosent; 52,9 prosent; 32,8 prosent; og 44 prosent at de
følte seg trygge ved å håndtere mat på tallerkenen, tygge,
elte, og svelge, mens 23,0 prosent svarte at de alltid var
utrygge i spisesituasjonen. 
I alt svarte 57,1 prosent at de brukte lengre tid på måltidene nå

enn før slaget. Av disse svarte 19,9 prosent; 8,2 prosent; 10,9
prosent; 18,1 prosent; 3,4 prosent; 11,3 prosent; at de hadde problemer
med henholdsvis å gape og bite av maten, tungen fungerte dårligere,
vanskeligere å tygge, vanskeligere å svelge, tannprotesen passer
dårligere enn før, og avhengig av andres hjelp til måltidene. 
Resultatene viser at det er en signifikant sammenheng mellom

generell livskvalitet (HUNT) og oral helserelatertrelatert livs-
kvalitet (OIDP) (Pearson korrelasjonskoeffisient =0,4, p=0,01).
Tabell 2 viser en oppsummering av resultatene for munn-

tørrhet vist i prosent av N=293. Tabellen viser at 47,7 prosent
av alle slagrammete i denne studien opplever middels til
sterk grad av munntørrhet etter slaget.
Tabell 3 viser resultatene fra de enkle og multiple lineære

regresjonsanalysene. Resultatene fra de enkle regresjonsana-
lysene viser at de som kun hadde erfart ett slag, eller ikke
hadde tannprotese, eller ikke opplevde at tannhelsen var blir
dårligere, og hadde 20 eller flere egne tenner i behold hadde
bedre skåret i OIDP sum og Hunt sum enn de som hadde
mindre gunstige skår på de nevnte variablene. I tillegg scoret
de med høyskole/universitetsutdanning bedre på OIDP enn
de med lavere utdanning. Den univariate analysen viste at
det var bedre generell og oral helserelatert livskvalitet blant
dem som svarte ja på spørsmål om hvorvidt konsistensen av
suppe, grøt og mykt brød gjør spisesituasjonen trygg i forhold
til de som ikke valgte dette alternativet. Det var en signifikant
sammenheng mellom det å trenge lengre tid til måltidene
etter slaget og dårlig livskvalitet. Tabell 3 viser at de som var
trygge ved elting av mat i munnen, ved svelging av mat eller
alltid trygge i spisesituasjoner scoret bedre på OIDP enn de
som ikke hadde krysset av for disse alternativene. 
Variablene som viste signifikante sammenhenger i den enkle

lineære analysen (tabell 3) inngikk i den multiple lineære re-
gresjonsanalysen som viste at munntørrhet er den variabelen
som hadde sterkest sammenheng med generell livskvalitet (Hunt).
For oral helserelatert livskvalitet hadde variabelen måltidet
tar lengre tid på grunn av svelgevansker signifikant størst
sammenheng, uavhengig av øvrige variabler (se tabell 3).

Diskusjon
Et mål med studien var å kartlegge selvopplevd tannhelse og
oral funksjon hos slagrammete. Tre fjerdedeler av deltakerne
i studien hadde minst 20 egne tenner, noe som gjenspeiler
den høye andelen eldre mennesker i Norge med egne tenner
(5, 9,17,18). Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det et
mål at alle mennesker skal ha minimum 20 egne tenner eller

flere. Dette regnes som avgjørende for å opprettholde tilstrekkelig
tyggefunksjon og en normal livskvalitet. Med mange egne
tenner blir også munnstell og profesjonell tannpleie spesielt
viktig for å bevare tenner gjennom sykdomsperioder.
Hovedfunnene i studien viser at kun fem prosent ble

informert om tannstell i rehabiliteringsperioden etter hjerneslag.
Samtidig opplever en tredjedel å ha fått dårligere tannhelse
etter slaget. Opplevelsen av munntørrhet var den variabelen
som, både ut ifra den enkle og den multiple regresjonsanalysen,
hadde størst sammenheng med oral helserelatert- og generell
livskvalitet. De som i liten grad erfarte munntørrhet hadde
bedre livskvalitet. I studien hevder cirka halvparten av infor-
mantene å være plaget av munntørrhet. Årsaken til munntørrhet
har ikke denne studien kartlagt, men selvrapportering av
hvordan utvalget opplever munntørrhet er registrert. Opplev-
elsen av munntørrhet spenner fra å føle seg noe tørr i munnen
(34,0 prosent) til å være så tørr i munnen at det er vanskelig
å snakke (3,5 prosent). Tørre lepper og generelt tørr i munnen,
problemer med å spise tørr mat og svelge enkelte typer mat
er tilstander som er rapportert knyttet til munntørrhet. Vi vet
at god spyttsekresjon hjelper til med å rense munnhulen for
matrester. Munntørrhet vil derfor redusere evne til å rense
munnhulen. Dårligere tannhelse kan bli resultatet. En tredjedel
av utvalget hevder å ha fått dårligere tannhelse etter slaget,
og økt munntørrhet kan være en årsak.
Cirka 60 prosent av informantene i studien oppga å ha fått

lammelser i ansikt, munn og/eller tunge som følge av slaget.
Lammelsene varte fra kun noen få timer til varige lammelser.
Halvsidig lammelse (hemiplegi) av ansiktet og munnhulen er
vanlige følger av hjerneslag (20). Personer med slike lammelser
kan ha vanskeligheter med å lukke munnen, svelge og bruke
tungen og muskulaturen i munnhulen (20). Nedsatt oral funksjon
bidrar til at den naturlige prosessen med å rense munnen
etter måltidene forsinkes og det blir lengre tid med matrester
og syrepåvirkning på tennene. Dette gir en kraftig økt risiko
for utvikling av karies. I tillegg vil nedsatt førlighet og kraft i
armen kunne påvirke kvaliteten på tannpussingen.
Faktorene munntørrhet, lammelser i ansikt og munnhule og

nedsatt førlighet i armen kan hver for seg eller sammen utgjøre
klare risikofaktorer for oral patologi. Dette kan være noe av årsaken
til at så mange som en tredjedel av informantene oppga at de
har fått dårligere tannhelse etter hjerneslaget eller -slagene.
De som hadde alle egne tenner i behold, de som ikke brukte

tannprotese, og de som kunne spise alle typer mat uten
problemer hadde bedre oral helserelatert livskvalitet
sammenliknet med dem som hadde få tenner igjen, brukte
tannprotese eller ikke kunne spise alle typer mat. Lammelser
i ansikt og munn påvirker ikke i seg selv livskvaliteten, men
studien viser at de som bruker tannprotese og de som har få
egne tenner igjen i munnen har dårligere opplevelse av
tannhelserelatert livskvalitet. Deres orale funksjon påvirker
dem negativt i daglige gjøremål.
Det er oppsiktsvekkende og bekymringsfullt at kun fem

prosent av deltakerne hadde fått informasjon om stell av
tennene sine i rehabiliteringsperioden 0 – 6 måneder etter at
slaget inntraff. Ifølge en svensk doktorgradsstudie viser leger
og sykepleiere mindre interesse for munnhulen enn for andre
deler av kroppen til pasienter som behandles for kreft (21).
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OIDP sum## Hunt sum##

Enkel
regresjons-analyse

Multippel
regresjons-analyse

Enkel
regresjons-analyse

Multippel
regresjons-analyse

Alder -0.09 -0.02

Kjønn (kvinne =1/mann=2) 0.03 -0,002

Utdanning (høyskole =1 vs lavere utdanning=0) -0.12* -0.05

Lammelser etter slaget (ja=1/nei =0) -0.01 0.03

Antall slag (ett slag vs to eller flere) 0.13* 0.12*

Har tannprotese (ja=1/nei =0) 0.27* 0.14* 0.11

Opplever du at tannhelsen er blitt dårligere etter slaget?
(ja=1/nei =0)

0.38* 0.24* 0.17*

Har du alle dine egne tenner i behold?

(svarene inndelt i 2 alternativer:

20 egne tenner eller flere (=1), 19 tenner eller færre (=0) -0.31* -0.15* -0.14*

Konsistensen av suppe, grøt og mykt brød gjør spisesitua-
sjonen trygg (ja=1/ikke avkrysset =0)

-0.34* -0.33*

Konsistensen av fisk gjør spisesituasjonen trygg (ja=1/ikke
avkrysset =0)

-0.28* -0.13

Konsistensen av kjøtt gjør spisesituasjonen trygg (ja=1/
ikke avkrysset =0)

-0.25* -0.03

Konsistensen av epler, nøtter og knekkebrød gjør spisesitu-
asjonen trygg (ja=1/ikke avkrysset =0)

-0.27* -0.17

Kan spise alle typer mat uten problemer (ja=1/ikke avkrys-
set =0)

-0.29* -0.25* -0.04

Trygg i håndtering av mat på tallerken (ja=1/ikke avkrysset
=0)

-0.30* -0.06

Trygg ved tygging (ja=1/ikke avkrysset =0) -0.30* -0.07

Trygg ved elting av mat i munnen (ja=1/ikke avkrysset =0) -0.30* -0.07

Trygg ved svelging av mat (ja=1/ikke avkrysset =0) -0.30* -0.06

Alltid utrygghet i spisesituasjoner (ja=1/ikke avkrysset =0) 0.17* 0.05

Opplever du at du trenger lengre tid til måltidene nå enn
før slaget (ja=1/nei =0)

0.34* 0.26*

Måltidet tar lengre tid enn før slaget fordi det er vanskeli-
gere å gape og bite av maten (ja=1/ikke avkrysset =0)

0.30* 0.12*

Måltidet tar lengre tid enn før slaget fordi tungen funge-
rer dårligere (ja=1/ikke avkrysset =0)

0.31* 0.19* 0.13*

Måltidet tar lengre tid enn før slaget fordi det er vanskeli-
gere å tygge (ja=1/ikke avkrysset =0)

0.32* 0.07

Måltidet tar lengre tid enn før slaget fordi det er vanskeli-
gere å svelge (ja=1/ikke avkrysset =0)

0.39* 0.32* 0.17*

Måltidet tar lengre tid enn før slaget fordi tannprotesen
passer dårligere enn før (ja=1/ikke avkrysset =0)

0.25* 0.06

Sum munntørrhet### 0.54* 0.31* 0.43* 0.40*

= Standardisert beta koeffisient estimat, * p-verdi < 0.05 dvs signifikant, OIDP=Oral Impacton on Daily Performance (se referanselisten nr 15).,
HUNT= Generell livskvalitet, et 5-items spørreskjema HUNT -5, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (se referanselisten nr 11 og nr 12), ×Modellen
forklarer ca 60% av variasjonen i OIDP sum. ×× Modellen forklarer ca 24% av variasjonen i Hunt sum. Kun signifikante resultater fra den enkle
regresjonsanalysen er tatt med i den multiple regresjonsanalysen i tillegg til alder og kjønn. ##: Jo lavere score jo bedre livskvalitet, ### Jo lavere
score jo mindre munntørrhet

Dette til tross for kunnskap om at tidlig informasjon og riktig
tannpleie og tannhygiene er viktig for å bevare pasientenes
tannhelse på sikt. Det er ingen grunn til å tro at leger og syke -
pleiere som behandler slagrammete opptrer annerledes. Stortings -
melding nr. 35 (22) sier at det skal forefinnes et likeverdig og

tilgjengelig tannhelsetilbud for alle, uavhengig av bakgrunn og
sosioøkonomisk situasjon. Pasientene kan ha krav på ytelser
fra Den offentlige tannhelsetjenesten eller Helseøkonomifor-
valtningen (HELFO) og bør også få opplysninger om dette. 
Slagrammete og/eller deres pårørende bør gis informasjon

Tabell 3. Resultatene fra lineære regresjonsanalyser som viser sammenhenger mellom de to avhengige variablene OIDP og HUNT og de uavhengige variablene
sosiodemografiske variable, oral funksjon og tannhelse
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om tannhelse og tannbehandlingstilbud av helsepersonell i
rehabiliteringsperioden. Ifølge Grytten og Holst (23) har eldre
mennesker flere tannsykdommer og dårligere tilgang til
tannhelsetjenester enn resten av befolkningen. Studien kon-
kluderer blant annet med at organisering av tannhelsetjenester
ikke er optimal når pasienter er nødt til å oppsøke private
tannleger. Private tannleger er ikke pålagt samme samfunns-
ansvar som offentlig tilsatte tannleger, og sjansen er til stede
for at pasienter med fysiske, kognitive eller mentale handikap
ikke får nødvendig behandling. En type fasttannlegeordning
anbefales (23).
Alder hadde liten innvirkning på opplevelsen av livskvalitet

i vår studie. En del andre studier viser at høy alder virker
negativt inn på livskvaliteten (24, 25), men ikke all forskning
viser signifikant sammenheng mellom høy alder og livskvalitet
(18). Vår studie viser at høyskole- og universitetsutdannete
hadde signifikant bedre oral helserelatert livskvalitet (OIDP)
gjennomsnittsverdi i den univariate analysen, enn de som
har lavere utdanning. Resultatet kan bety at personer med
høyskole- eller universitetsutdanning har bedre forståelse for
sammenhengen mellom livskvalitet og betydningen av velfunger-
ende tenner. Dette samsvarer med levekårsundersøkelser i
Norge (SSB) og epidemiologiske studier ellers i verden hvor
det blant annet er påvist sammenheng mellom tannløshet og
lav sosioøkonomisk status (18, 26). En studie fra 2006 gjen-
nomført i den norske befolkning (18) viste at voksne med
lavest registrert inntekt var de som fikk lavest skår på oral
helserelatert livskvalitet.
Det er ifølge Muldoon (27) enighet blant forskere om at

livskvalitet er multidimensjonal, subjektiv og varierer over
tid (27). Våre resultater må ses i lys av det og det fremgår av
forklart varians knyttet til variablene som ble inkludert i re-
gresjonsanalysene. De viste henholdsvis 0,60 og 0,24 for
OIDP og HUNT (se tabell 3).
Halvparten av deltakerne rapporterer at de bruker lengre

tid til måltider nå enn før slaget. Grunnene til dette knytter
seg til vansker med å svelge, gape og bite av maten, tygge, at
tungen fungerer dårligere, og at tannprotesen passer dårligere
enn før. Dette samsvarer med funn fra en svensk studie fra
2000 (28) som konkluderte med at de mest alminnelige spise-
problemene for personer med hjerneslag knytter seg til tre
forhold; det å håndtere maten når den ligger på tallerkenen,
det å håndtere maten i munnen (tygge, elte, og så videre) og
det å svelge. I tillegg opplevde pasientene frykt, usikkerhet,
skam og isolasjon i spise-/måltidssituasjoner. Studien kon-
kluderer blant annet med at tiden som brukes til måltidene
ikke er tilstrekkelig til at pasientene kunne delta i sosiale
måltider, altså sammen med andre i normale sosiale settinger
(28). Ifølge en annen svensk studie ble det avdekket at det
sosiale nettverket og relasjoner til venner og bekjente var
vanskelig å opprettholde etter et slag (2). Det er i denne
sammenheng interessant at cirka 65 prosent av deltakerne i
vår studie oppgir å få mer besøk enn de ønsker seg, mens
cirka 33 prosent synes de ser for lite til slekt og venner. Av de
som oppgir å bruke lengre tid til måltider, viser vår studie en
signifikant sammenheng med kjønn. Menn får i større grad
enn kvinner hjelp av andre til å gjennomføre selve måltidet.
Av utvalget var cirka 70 prosent samboende eller gift. Det er

naturlig å tenke seg at den slagrammete som bor hjemme
mottar hjelp til måltidet av sin samboer eller ektefelle. Dette
synes å være i tråd med en svensk studie fra 2008 der det ble
gjennomført 15 intervjuer av slagrammetes omsorgspersoner
i hjemmet (2). Ifølge denne studien går mye av hverdagen til
hjemmeboende slagpasienter med til inntak av måltider og
planlegging av disse i samarbeid med sine nærmeste.
I vår studie ser vi at trygghet under måltidene også kan ha

sammenheng med hvilken konsistens maten har. Mat som
suppe, grøt og mykt brød er den de fleste informanter over 65
år opplever som trygg, deretter følger matkonsistens tilsvarende
fisk. Hvis konsistensen på matvarene blir avgjørende for hva
eldre mennesker spiser kan dette selvsagt medføre at
sammensetning av mat med god kvalitet og næringsinnhold
kommer i bakre rekke. I Statens Helsetilsyns veileder for
rehabilitering av slagrammete (29) hevdes det at hjerneslag
kan føre til uttørring og underernæring som følge av spisebesvær
og vansker med å utløse svelgerefleksen. Tannhelse, tannstatus,
og det å ha et velfungerende muskelog skjelettsystem er
sentralt for å opprettholde et uavhengig liv og hindre institu-
sjonalisering (29). Nettopp problemer med å svelge vises som
den variabelen som hadde størst sammenheng med oral
helserelatert livskvalitet i vår studie. Munntørrhet utløser
også svelgeproblemer for mange slagrammete i undersøkelsen
og denne variabelen forringe opplevelsen av både oral helse-
relatert livskvalitet og generell livskvalitet.
Våre funn underbygger behovet for å etablere faste sam-

arbeidsrutiner mellom lege, hjemmesykepleie og Den offentlige
tannhelsetjenesten. Statens helsetilsyn (3) viser til forskrift
om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten da de hevder at or-
ganisatoriske forhold ikke må være til hinder for et strukturert
tverrfaglig samarbeid og nødvendig informasjonsflyt mellom
faggrupper. Samhandlingsreformen (30) åpner for mer sam-
arbeid på tvers av profesjoner for å utnytte en bredere faglig
kompetanse til beste for pasienten
Det kan diskuteres om medlemmer av en interesseorganisa-

sjon er representativ i forhold til gjennomsnittet av slagrammete
i Norge. Det er en klar svakhet ved denne studien at de som
har svart på spørreskjemaet mest sannsynlig er de friskeste
hjemmeboende slagrammete i Norge. Kravet om selv-
rapportering forsterker dette. Svarprosenten er relativt lav og
det er grunn til å anta at det er de «friskeste» slagrammete
som velger å svare på undersøkelsen siden den er basert på
selvrapportering. De som har lammelser og er hjelpetrengende
kan ha begrensete svarmuligheter. Resultater fra en under-
søkelse gjennomført av McGrath mfl. (7) bekrefter at nedsatt
fysisk og kognitiv tilstand etter slag gjør selvrapportering av
livskvalitet vanskelig. Å kommunisere effektivt og forstå
spørsmålene som stilles kan være utfordrende (7). Dette kan
ha hatt betydning for våre resultater. Selv om svarprosenten
var noe lav (46 prosent) så er utvalget på 293 personer som
selv har opplevd et hjerneslag likevel et antall som bør gi
relativt generaliserbare resultater. Det er nærliggende å tro
at man ved en høyere svarprosent, eller hvis man hadde hatt
mulighet til å rekruttere andre med selvopplevd hjerneslag
enn bare medlemmer av Norsk forening for slagrammete,
hadde funnet at problemet er større enn det artikkelen viser.
Det foreligger trolig en underrapportering.
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Til tross for at utvalget er selektert anses det å være re-
presentativt når det gjelder tannhelserelaterte spørsmål. Ifølge
Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse fra 1995; 1.2
«Andel personer 16 år og over med 20 eller flere egne tenner og
andel helt uten egne tenner, etter alder, kjønn, husholdningstype,
sosioøkonomisk status, høyeste utdanning og inntekt i husholdningen,
samt landsdel». Resultatene på dette punktet viser at 76 prosent
av de i alderen 44 – 66 år hadde 20 egne tenner eller flere i 1995
(menn og kvinner samlet). Voksne mennesker i Norge mister
ikke tenner i vesentlig grad. Disse personene er i dag i alders-
gruppen 65 – 86 år. Vi mener derfor at vårt utvalg er representativt
og viser at 73 prosent har flere enn 20 egne tenner.
Gjennomsnittsalderen på informantene i studien er 64,6

år. Dette er noe lavere enn gjennomsnittsalderen for sla-
grammete generelt i Norge som er cirka 70 år. Det er positivt
at utvalget omfatter informanter fra hele Norge og at halvparten
av informantene er 65 år og eldre (tabell 1). Kun 2,5 prosent
av respondentene var ikke etnisk norske, så disse kan være
underrepresentert i studien.
En annen svakhet ved vår studie er at den baseres på et

tverrsnittdesign og sier derfor ikke noe om kausalitet (årsak–
virkning). Når undersøkelsen likevel avdekker et så klart
signal om at informasjon om tannstell er svært mangelfull,
og at behov for informasjon om tannhygiene og rettigheter til
tannhelserelaterte tjenester i rehabiliteringsfasen etter slaget
er stort, så må det tas på alvor.

Konklusjon
Studien viser at kun 5 prosent ble informert om tannstell i
rehabiliteringsperioden etter hjerneslag. En tredjedel opplever
å ha fått dårligere tannhelse etter slaget. Munntørrhet,
lammelser og dårligere oral funksjon kan hver for seg eller
sammen være medvirkende årsaker til dette. Stor grad av
munntørrhet var den variabelen som hadde sterkest
sammenheng med dårligere oral helserelatert livskvalitet og
generell livskvalitet. Bruk eller ikke bruk av tannprotese, en
forverret tannhelse etter slaget og problemer knyttet til
spisesituasjoner hadde en klar sammenheng med redusert
oral helserelatert livskvalitet.
Orale problemer har signifikant sammenheng med redusert

svelge- og tungefunksjon. Slagrammete bruker generelt lengre
tid til måltidene nå i forhold til før slaget. Mest trygghet i
spisesituasjoner oppnås med en matkonsistens tilsvarende
suppe, grøt og mykt brød.
Informasjon om tannstell og munnhygiene bør rutinemessig

inngå i prosedyrene ved pleie- og rehabiliteringsinstitusjoner
for hjerneslagpasienter. Tannhelsepersonell bør inngå i det tverr -
faglige teamet knyttet til rehabilitering etter slag. Tannhelse -
personell kan i større grad bidra med informasjon, veiledning, ved -
likehold av gjenstående tenner og eventuelle tannproteser, og opp -
følging av tannhelsen tidlig i slagpasienters rehabiliteringsprogram.
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MED FOKUS PÅ TANNHELSE: 

tannbehandling 
gjennom 9000 år
Av Stein Staal 

Tannbehandling fra historiens morgen og fram til vår tid er et omfattende tema
som vil fylle flere årganger av Tenner i Fokus dersom vi skulle ta med alt som er
skrevet. Derfor vil jeg i denne artikkelen bare trekke fram fragmenter av det som
er tilgjengelig av informasjon med håp om at dere som er interessert kan bli
sporet til videre søking etter kunnskap.  

Forfatteren bekjemper
tann-ormene på innfødt
vis på båttur på Li-elva i
Kina.
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Arkeologer og andre forskere kan i dag

med sikkerhet fastslå at tannbehandling

i en eller annen form er blitt praktisert

i minst 9000 år, skjønt tannuttrekking

og eksperimenter med remedier mot

tannverk sannsynligvis startet enda

lenger tilbake. Studiet av gamle

menneskelevninger fra hele verden

viser at oppfinnsomheten som er utøvet

i forbindelse med medisinsk, kirurgisk

og kosmetisk tannbehandling kan

spores flere årtusener tilbake.

I Indusdalen er det funnet spor av

«tannlegevirksomhet» for 7000 år siden.

Arkeologiske utgravinger i Pakistan har

avdekket at dyktige håndverkere langt

tilbake i tiden benyttet buehånddrill for

å løse enkelte tannproblemer. I Slovenia

er det funnet et 6500 år gammelt

kjevebein hvor en dyp kavitet i en tann

er ilagt en fylling med bivoks. 

I Egypt dukket det opp en papyrus, kalt

Ebers papyrus, som dateres til 1700 f.

Kr. men som menes å være en avskrift

av et tidligere manuskript som går til-

bake til 3000 f. Kr. Det inneholder for-

slag for behandling av flere tannlidelser,

for i likhet med oss ble heller ikke

egypterne spart for tannplager. Maten

de spiste var full av fiber og harde, ofte

ukokte, grønnsaker i kombinasjon med

en tannhygiene som var mye dårligere

enn vår standard, forårsaket forskjellige

problemer som slitasjeskader, karies og

periodontitt. Emaljeslitasjen var re-

sultatet av en ganske grovfibret diett

med innslag av finkornet sand, frøskall,

strå og lite av de nødvendige mineraler

og vitaminer. Emaljeslitasje høres ikke ut

som en veldig alvorlig lidelse, men dersom

den ikke behandles kan tilstanden føre

til abscesser, inflammasjon av tannkjøtt

og kjeveben og tap av tenner. Selv om

dietten ikke inneholdt raffinert sukker,

så var karies likevel ofte forekommende,

særlig blant den egyptiske overklassen.

Dentale abscesser og periodontitt er det

registrert mye av hos hele befolkningen. 

Det diskuteres om det eksisterte en

egen tannlegeprofesjon i faraoenes

Egypt, men det later til at helbredelse av

orale sykdommer ofte ble forsøkt utført

av egyptiske prester og medisin menn

som i tillegg til medisinske planter ofte

også benyttet magiske formler og

amuletter for å kurere og beskytte mot

noen av disse plagene. De egyptiske hel-

brederne oppfattes som oppfinnsomme

og relativt kyndige innenfor den tidens

medisinsk behandling.

Ebers Papyrus som regnes som det

eldste medisinske verk er 30 cm høy og

20 meter langt og inneholder bl.a. 11

oppskrifter som er knyttet til munnh-

else. Fire av disse angår løse tenner

hvor det bl.a. anbefales å dekke den

verkende tann med en materialblanding

som for så vidt kan minne om vår tids

kompositt-materiale: Byggmel blandet

med honning og gul oker (som anti -

septikum). Denne blandingen kunne

også brukes som en splint for å holde

tanna på plass. I tannflatene på 2100

år gamle egyptiske mumier er det også

funnet kaviteter som er fylt med tøybiter

dyppet i fikensaft og olje. Egyptiske

tannhelsearbeidere var heller ikke

frem mede for å lage tanntekniske re-

konstruksjoner som broarbeider. Dyre -

tenner eller pene steiner ble ved hjelp

av gulltråd surret rundt eksisterende

tenner som kunne fungere som pilarer.

Disse var ganske sikkert mer av kos-

metisk enn funksjonsmessig verdi.

Det gamle Mayafolket var også eks-

perter på kosmetisk tannbehandling og

det finnes flere eksempler på at de

dekorerte tennene sine med edle stener

som de festet med en sementblanding

av plantesaft mikset med knust ben og

kjemikalier i fordypninger som de slipte

til i emaljen. De hadde såpass kunnskap

til tannanatomi at de kunne drille seg

inn i emaljen uten å treffe pulpa. 

Hos fønikerne er det gjort tilsvarende

funn av tannerstatninger som er bundet

fast til de resterende tenner med gulltråd. 

Jødiske kilder nevner bruk av tann-

erstatninger i gull, dyretenner og tre-

verk. I jødenes Talmud står det å lese

at tannløse ikke kan bli prester.

Etruskerne hadde en utpreget estetisk

sans og utførte nydelige tannteknisk

arbeider. De benyttet ikke rund gulltråd

som andre kulturer i sine brokonstruk-

sjoner, men opp til 5 mm. brede og 1

mm. tykke gullbånd som ble tilpasset

rundt ankertennene og som ofte om-

fattet pent tilslipte dyretenner.

Gravfunnene tyder på at et slikt produkt

var statussymbol for den sosiale eliten.

Under middelalderen og gjennom det

19. århundre var ikke tannlegekunsten

i Europa en egen profesjon. Som oftest

ble den utøvet av barberere, felt-

skjærere, leger og smeder. Den enkleste

behandling var uttrekking.  På

folkemunne ble utøverne benevnt som

tannbrekkere, tannrykkere, kvakk-

salvere og scharlataner. Mange steder i

Europa ble det på 17,18 og 19

hundretallet utført tannuttrekkinger

utendørs på f.eks.markedsplasser til

stor folkeforlystelse. Utallige tegninger,

malerier og fotografier bekrefter dette.

I Norge ble tannlegefaget lenge holdt

utenfor de akademiske fag og det var

ikke før 13. mars 1909 at Stortinget

fattet beslutning om å anta Den norske

Tandlægeforenings fremsatte tilbud om

å overdra tandlægernes tekniske

Tandlægeinstitutt til Staten. Dermed ble

Statens poliklinikk for tandsykdomme

Arkeologer og andre forskere kan i dag med
sikkerhet fastslå at tannbehandling i en eller 
annen form er blitt praktisert i minst 9000 år
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nedlagt og Statens Tandlægeskole

(senere kalt Statens Tandlægeinstitutt)

opprettet og inndelt i tre ettårige

klasser. 

Stortingets beslutning ble tatt til følge

ved kongelig resolusjon av 11. mai 1909. 

Til å begynne med ble Statens

Tandlægeinstitut underlagt Justis- og

Politidepartementets medicinalavdel-

ing, men ved kongelig resolusjon av 17.

november 1909 ble det lagt under Kirke-

og Undervisningsdepartementet og

derved stilt i klasse med andre under-

visningsanstalter. Budsjettet ble be-

handlet i direkte tilslutning til uni-

versitetets budsjett.

Ved kongelig resolusjon av 20. august

1909 ble det opprettet et styre for in-

stituttet bestående av: Professor i

medicin dr. med. Francis Harbitz som

formann, cand. med. Johan Rygge som

lærer i tand- og mundkirurgi, tandlæge

Immanuel Ottesen som lærer i plom-

bering, tandlæge Eduard Greysel Chris-

tiansen som lærer i protese og tandtek-

nik. Videre ansattes som lærer i

ortodontia: Tandlæge Sverre Glad og

som assistenter: tandlæge E. Selmer-

Andersen ved ekstraktionsavd.,

Tandlæge C. A. Biermann D.D.S. ved

plomberingsavd., tandlæge Lauritz

Knutzen ved proteseavd. (½ post),

tandlæge Dagny Røhrt ved proteseavd.

(½ post). Som tandtekniker fungerte

den første tid Axel Brandt. Fra 15. fe-

bruar 1910 ansattes frk. Pauline Pharo. 

Som fast beskikkede censorer ved

tandlægeeksamen oppnevnte Kirke -

departementet 16. april 1910 tandlæge

Carl Kaas og tandlæge Herman Brun. 

I årsberetningen for det første året står det

at det samlede elevantall hadde vært 34. 

I 1. klasse ble det opptatt 12 elever (av

17 ansøkninger), i 2. klasse ble det opp-

flyttet 12 elever og i 3. klasse 11 elever,

hvorav én ble utvist høsten 1909 på

grunn av forskjellige uordener. En

annen elev som på grunn av sykdom

våren 1909 ikke fikk fullført sin tjenes-

tetid og ikke tok eksamen, ble pålagt å

gjøre ekstratjeneste i ca. 4 uker, hvo-

retter han avla eksamen.

Det finnes også en oversikt over lønns-

utbetalingene for året 1909:
Lønninger:
a. Formann i styret kr.  1000
b. Lærer i tand og mundkirurgi 2800 
c. Assistent hos denne 600
d  Lærer i plombering 2400
e. Assistent hos denne 600 
f. Lærer i protese og tandteknik 3000
g. Lærer i tandregulering 800
h. Assistent ved proteseavd. 1200
i. Tandtekniker ved denne 1200
k. To censorer 500
l. Sekretær, kasserer og bokholder 1000

Prisendringskalkulatoren til Statistisk

Sentralbyrå viser at kr 1000 i år 1910

tilsvarer ca. kr 60000 i 2014 med ut-

gangspunkt i konsumprisindeksen

I boken World’s History and Review of

Dentistry skrevet av Herman Lenn-

malm D.D.S., utgitt i 1894 finnes det en

oversikt over tannlegevirksomheten i

Norge: Der står det å lese at befolk-

ningen på den tiden talte 1,199,176

personer og at hovedstaden Christiania

hadde 157,000 innbyggere. Videre hen-

vises det til en dansk Ordinance fra 5.

september 1794 som også skal gjelde i

Norge at: Dersom en person som ikke

er utdannet lege skaffer seg spesiell

kunnskap om et annet område av

medisinkunsten eller i det å kunne

kurere spesielle sykdommer kan han,

dersom dette kan bekreftes av en stats-

embetsmann og en lege, oppnå lisens

til å praktisere innenfor det spesifikke

fagfeltet, men bare i det distriktet han

bor. Retten hans til å forskrive

medisiner skal være begrenset til

fagfeltet. 

I 1839 etablerte en lege ved navn E.A.

Tobiesen seg som tannlege i Norge etter

å ha studert tannlegefaget i Paris uten

å ha gått opp til norsk eksamen i faget.

Av dette ser det ut som tannlegekunsten

var betraktet som en del av medisin -

faget. Denne oppfatningen ledet til kont-

rovers mellom Dr. Tobiesen og C. J.

Brinck, en urmaker som Tobiesen be-

traktet som kvakksalver fordi han uten

rett eller autoritet blandet seg inn i hans

tannlegeprofesjon som han selv mente

var en gren av medisinen. I denne

saken seiret Brinck og fikk i 1852, ved

kongelig resolusjon, bekreftet sin rett

til å praktisere tannlegekunsten. Om

mange av de mest fremtredende tann-

legene som praktiserte i Norge ved bo-

kens utgivelse sier forfatteren at de fikk

sin første opplæring som tannleger av

den samme Brinck som døde i 1893.

Innenriksdepartementet fastslår 13.

mars 1854 i et brev til borgermesteren

i Stavanger, vedrørende et tilfelle av

ulovlig tannlegevirksomhet fra nok en

urmaker, at ... det er herved bestemt at

enhver har lov til å utføre det arbeid

som trengs for innsetting av kunstige

tenner unntatt i de tilfelle hvor

medisinsk kunnskap kreves. Ingen

spesiell tillatelse er nødvendig når

arbeidet utføres innenfor disse begrens-

ninger.  

Fjerningen av tannlegekunsten fra den

medisinske eksamen var allerede blitt

gjort av byretten i Christiania 5. oktober

1847.

Den første personen som fikk lisens

som tannlege etter å ha bevist sin

dyktighet i faget var Conrad Schive. Det

skjedde 3. mai 1834. Schive besto

senere, i 1860, en eksamen i henhold

til en forordning av 9. september 1857.

I 1842 fikk urmakeren Christian Høeg

lisens til å praktisere tannlegekunsten

i Bergen etter å ha gjennomgått en

praktisk eksaminasjon. 24. juli 1847

fikk Johan E. Berg autorisasjon som

tannlege i Drammen, 1848 i Christiania

og i 1849 i Bergen.

I 1852 ble L. Wennevold tildelt lisens i

Drammen uten å ha avlagt eksamina-

sjon. Dette fordi han hadde studert i

Tyskland.

Jeg runder av her og henviser spesielt

interesserte til litteratur som:

«Die Zahnheilkunde in Kunst- und Kultur -
geschichte», H.E.Lässig und Rainer A. Müller.
«Årsberetning nr. 1 1909 – 1910 for Statens
Tandlægeinstitut, Kristiania 1910.
“World’s History and Review of Dentistry”,
Herman Lennmalm, Chicago 1894.
“A History of Dentistry”, Dr. Vincenzo Guerini,
Philadelphia and  New York 1909. 
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Bursdager
NTTF beklager
Vi skrev i Tenner i Fokus i desember at Reidar
Paulsen ble 80 år 4. februar 2015, mens det korrekte
er at han kunne feire hele 90 år for noen uker siden.
NTTF beklager feilen, og gratulerer på ny.

NTTF Gratulerer

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 døds-
fall. 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

75 år
Jan E. Nicolaisen 20. mars

65 år
Knut Tharaldsen 10. mars

Jeg ønsker å
kjøpe en 
brukt 
pressovn og
div. Protese 
utstyr.
Kan kontaktes på mob. 40054973
epost. Roble825@hotmail.com. 

Sirona Dental er et ledende internasjonalt selskap med høyteknologiske produkter som skreddersys til 
tannlegeklinikker og laboratorier, som CAD / CAM restaureringssystemer (CEREC), fremstilt gjennom digital 
3D-scanning og utforming, samt generelt tannlegeutstyr og hygieneprodukter. Sirona Dental Norge er nå på utkikk 
etter en ambisiøs Produktspesialist, som vil styrke Sirona’s posisjon i det norske markedet. 

Les mer om Sirona Dental på: www.sirona.com   

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Jannicke B. Lundgaard ved tlf.nr 975 59 079 eller Monica Strysse ved  
tlf. 975 59 030. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no snarest. Alle henvendelser til  

Mercuri Urval behandles kon�densielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Les mer om stillingen ved å scanne QR-kode.

Som produktspesialist for Sirona Dental vil du ha ansvaret for 
CAD/CAM produktene i det norske markedet og håndtere hele 
salgssyklusen. Du vil samarbeide tett med agent og sørge for at 
deres salgskonsulenter til enhver tid er oppdatert innen CAD/CAM 
området. 

Stillingen passer for deg som har en teknisk utdannelse, gjerne 
innenfor tannteknikk. Du har minimum 3-5 års erfaring innenfor  
salg og markedsføring av tekniske produkter, gjerne fra industri-  

eller medisinsk-teknisk bransje. Du er �ytende i norsk, og har gode 
engelskkunnskaper. 

Vi tilbyr en mulighet til å jobbe med internasjonalt ledende og 
innovative produkter innenfor tannlegemarkedet, der du vil få være 
med å styrke og bygge opp CAD/CAM kunnskapen i Norge. Du vil få 
god opplæring, med muligheter for personlig og faglig utvikling, samt 
at du vil være en del av et team med høyt motiverte og profesjonelle 
kollegaer.  

Produktspesialist CAD/CAM 
Nasjonalt salgsansvar – Tannlegemarkedet – Innovative produkter

Mobiltilpasset
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Cecilie Holgersen  |  cecilie@tannteknikerforbundet.no

Organisasjonsutvalget, som hadde sitt virke første halvår

2014, har blitt forespurt fra NTTFs styre om å bidra i

prosessen frem til høstens årsmøte, og Hilde Jensen Hurum,

Michael Matzinger, Ulf Bjerke og Hugo Ellingsen har sagt

seg villige til å være med som en slags referansegruppe i

arbeidet fremover. Hovedarbeidet med å detaljere organisa-

sjonsformen vil imidlertid styret og administrasjonen stå

for, forhåpentligvis med gode tilbakemeldinger fra medlemmene

underveis.

NTTFs styre møttes to dager i januar for å jobbe med strategi

og organisasjonsmodell. Den første dagen jobbet styret med

strategi og fokusområder for 2015. Dag 2 var satt av til

fremtidens organisasjonsform, og Ulf Bjerke fra Organisa-

sjonsutvalget var med på denne delen av møtet.

Alle skal bli hørt

Det er enighet i styret om at vi – for å få en vellykket omorgani -

sering om dette skulle bli vedtatt i årsmøtet – har bred støtte fra

samtlige medlemmer. Vi har derfor satt oss som mål å være i

kontakt med samtlige medlemmer i forkant av høstens årsmøte. 

En så vesentlig endring av organisasjonen som det er snakk

om her, krever ihht. NTTFs lover 2/3 flertall blant de

fremmøtte på årsmøtet. Styret ønsker her at også de som

ikke møter på årsmøtet skal være med på beslutningen, og

legger derfor opp til at det skal være enkelt å forhåndsstemme,

enten digitalt eller pr post, i tillegg til at man kan sende

fullmakt med andre medlemmer til å stemme på sine vegne.

Økonomi i en ny organisasjon – kontingent og serviceavgift

Med utgangspunkt i dagens økonomi i NTTF og servicekontor,

skal det utredes tre ulike alternativer for kontingenter i den

nye organisasjonen:

1) Samme totale inntekter fra kontingent og serviceavgift

som vi har i dag, må beregne kontingent- og avgiftsnivå

ut fra antatt antall medlemmer etter omorganisering

2) Endret fordeling mellom inntekter fra kontingent og

serviceavgift fra dagens løsning, slik at større andel av

«nye NTTF»s inntekter kommer fra medlemskontingent.

Her vil også et anslag for antall medlemmer være ut-

slagsgivende på kontingentnivåer.

3) Samme NTTF-kontingent som i dag, justering av service-

avgift ihht. antall medlemmer.

Serviceavgiftens utregningsmodell
I tillegg til selve fordelingen av inntekter til organisasjonen,

skal vi se spesielt på hvordan serviceavgiften beregnes. I

dag er det slik at Tannteknikernes Servicekontor sin avgift

beregnes etter antall årsverk på laboratoriet, med intervaller

1-1,6 årsver, 1,7-4,9 årsverk, 5-9,9 årsverk og 10 årsverk

eller mer. Det har kommet flere tilbakemeldinger på at denne

fordelingen gir uheldige utslag.

Vi har vurdert å basere serviceavgiften på omsetningen i

virksomhetene i stedet for på antall årsverk, men har i denne

omgang landet på at beregning etter antall årsverk er en

bedre målemetode, men at vi ønsker å gå bort fra

trappemodellen, der økningen av serviceavgift kommer ved

bestemte innslagspunkt.

Avstemming over epost
Beregningsmodellene vil bli sendt ut til NTTF-medlemmer i

epost, med mulighet til å «stemme» eller gi tilbakemelding

på hva man tenker om de ulike variantene. Vi håper å få

klare nok tilbakemeldinger til å kunne fremlegge en klar, og

om mulig omforent, anbefaling til finansieringsmodell til

høstens årsmøte.

Vi er klar over at mange av dere venter spesielt på forslag til

finansieringsmodell for å se hvordan en omorganisering vil

slå ut for deres laboratorium, og håper dere vil benytte

anledningen til å gi oss tilbakemelding når dere får den.

Frem til årsmøtet i september 2015 ønsker vi få vite hva dere som jobber 
i bransjen mener, få tilbakemeldinger på ulike del-tema, og aller viktigst – for 
å sikre at veien vi har pekt ut er den riktige for oss.

Ny organisasjonsmodell 
fra 2016?
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Vi benytter epost til utsendelse av slike undersøkelser, og
 besvarelsene går gjerne på nettbaserte skjemaer. Dersom du
som medlem ønsker å få informasjon om fremtidig
 organisasjon og finansiering av denne i brevpost, er det fint
om du kontakter oss på tlf. 22 60 35 00.

Prosjektplan

Vi mangler epostinformasjon til mange medlemmer i Faglig
Forum. For at også dere skal bli hørt i denne prosessen, ber vi
om at dere sender oss en epost til nttf@tannteknikerfor-
bundet.no, så også din stemme kan bli hørt.

Mars
Ulike finansieringsmodeller og kontingentnivå er ute på
høring hos medlemmene

April Forslag til disponering av midler fra dagens organisasjon
ut på høring hos medlemmene

1. juni
Lovkomiteen leverer forslag til vedtekter for ny 
organisasjon til styret

Juni

Forslag til vedtak for ny medlemsmodell, nye lover, 
finansieringsmodell og disponering av egenkapital, 
budsjetter med og uten ny organisasjonsmodell, 
kontingent og serviceavgift, valgkomiteens innstilling 
behandles i NTTFs styre

15. august
Styrets forslag behandles av lokalforeninger, organisa-
sjonsutvalg, lovutvalg, kontrollkomite, regnskapsfører og
revisor

25. august
NTTFs vedtaksforslag, med all nødvendig informasjon 
og andre årsmøtepapirer, er sendt ut til medlemmene, 
inklusive mulighet for forhåndsstemming

September
Påmelding til årsmøte/landsmøte, forhåndsstemming 
på organisasjonsform

25. september Årsmøte, avstemming

Modellen som vil bli fremlagt for NTTFs 
årsmøte september 2015 , er slik:

- NTTF er en medlemsorganisasjon for alle autoriserte
tannteknikere

- NTTF skal være en politisk og samfunnsmessig
aktør som jobber for hele bransjen, og som fremmer
faglig utvikling for tannteknikerne og deres
medhjelpere.

- Lik kontingent og lik stemmerett for alle
medlemmer, uavhengig av eierskap eller ikke i lab

- Medlemmers laboratorier vil ved overgangen
 automatisk få bedriftsmedlemskap i egen avdeling
som skal ivareta laboratorienes behov i en sterkt
regulert og smal bransje; som kvalitetssystem,  
IKT-støtte, avtaler på lovpålagte ordninger som
 bedriftshelsetjeneste, Norsk Pasientskadeerstatning
og obligatorisk tjenestepensjon.
 Bedriftsmedlemskapet finansierer driften av
 avdelingen fullt ut, og avgift beregnes enten ved
 antall ansatte eller omsetning.

light body
regular body

Presisjonsavtrykk i 
Sølv og Gull

Coltène/Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH, 9450 Altstätten/Switzerland
Kontakt: Ragnhild Holberg, tel: +47 22265478 eller Ragnhild.Holberg@coltene.com
www.coltene.com
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Haugesund saken – et anslag mot
tanntekniker-faget?

Tenner i Fokus 2/1985 inneholdt hele 7 sider om den 
såkalte Haugesund-saken, der fire tannleger i Haugesund
planla å etablere eget tannteknisk laboratorium. Under
gjengis deler av saken:

Et anslag mot tanntekniker-faget?

Fra tid til annen har enkelte tannleger etablert eller forsøkt å

etablere tanntekniske laboratorier i egen regi. Argumentene

fra tannlegene varierer over tema som «bedre kontroll»,

«styring av leveringstid og –betingelser», «prisfastsettelse»

og «kvalitet». Med slike og beslektede motiver har – til nå –

tannlegene hatt et forholdsvis lett spill. Lokalt har ikke tann-

teknikerne hatt tilstrekkelig med ressurser å stille opp med

mot det man kan kalle «en uthuling og et anslag mot faget».

Årsakene til dette er flere. Særlig små tanntekniske laboratorier

har ikke i ønskelig grad hatt økonomi til å investere og

modernisere sine bedrifter. En annen forklaring kan ha vært

manglende samordning og samhold mellom teknikere, som i

visse tilfeller dessverre har funnet det som eneste farbare

løsning å arbeide som ansatte i tannlegenes laboratorier

fremfor å ta kampen opp mot en utvikling som mange

teknikere føler som monopoliseringstendenser iverksatt av

de relativt få tannlegene det gjelder.

Noen av tannlegenes laboratorier har hatt kort levetid, men

det finnes også eksempler på at slike laboratorier fortsatt

fungerer. Det ferskeste eksempel er det som nå skjer i

Haugesund, der tannlegene Haga, Bastholm og Skage åpner

et nytt tannteknisk laboratorium i august i år. Samtidig

slutter tannteknikermester Tore Johnsen sin praksis, og over-

later sitt laboratorium etter 16 års drift til kompanjongen

Olav Westmork, som vi fortsette videre med redusert be-

manning.

- Godt samarbeide – til nå, uttaler Johnsen, men som likevel

er gått lei og gir opp.

- Dårlig samarbeide, sier tannlege Arne Bastholm. – Vi vil

ha orden på sakene.

- Den norske Tannlegeforening er prinsipielt mot slike etab-

leringer, sier generalsekretær Arne Sollund i tannlegefor-

eningen.

- En slik utvikling vi her er vitne til synes unødvendig og

derved meningsløs. Våre medlemmer respekterer tann-

legenes «enemerker» - de bør nå på sin side respektere

våre. Vi er generelt ute etter konstruktivt og hensiktsmessig

samarbeid med tannlegene. Klarer vi ikke i fellesskap å

finne løsninger på bl.a. dette problemet, er jeg redd vi kan

komme til å gli inn i en situasjon hvor i ikke lenger kan

regne med å bli seriøst oppfattet som en samlet bunke

pasient – og kvalitetsrettet virksomhet. Det er derfor ytterst

beklagelig at det lokale samarbeidsutvalg hittil ikke har

vært trukket inn i saken – sier dir. Per Guttorm Halvorsen

i Norges Dental-Laboratoriers Forbund. […]

Tenner i Fokus 1/1995 meldte om
nye regler for dentale materialer

Skrevet av Jon E. Dahl og Morten Waarli, Niom

Det er nå blitt felles regler for dentale materialer og ut-

styr i EU og EØS-området. For de fleste materialer er det

nå krav om forhåndsgodkjenning av et eget teknisk kon-

trollorgan (meldt organ). NIOM er godkjent av EU-kom-

misjonen som slikt teknisk kontrollorgan.

1. januar 1995 trådte felles regler for dentale materialer i

kraft i EU og EØS-området. Dette medfører to viktige forand-

ringer; reglene gjelder for alle materialer og vurderingen må

foretas før materialene markedsføres. De krav som stilles til

materialene, finnes i EU direktivet for medisinsk utstyr.

Generelt skal materialer og utstyr være slik at de ikke skader

pasienten eller tannhelsepersonellet ved bruk. I tillegg må

produktenes påståtte egenskaper dokumenteres. Det siste

betyr at produsentene må ha data som viser hva produktet

Historisk 
tilbakeblikk
Dypdykk i TiFs historie ved Cecilie Holgersen
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egner seg til, og hvordan produktet oppfører seg over tid.

Produkter som etter slik samsvarsvurdering har vist å oppfylle

kravene skal CE-merkes.

Teknisk kontrollorgan

De fleste produkttyper må vurderes av et offisielt godkjenn-

ingsorgan, et såkalt teknisk kontrollorgan eller meldt organ,

som NIOM nå er. Det er bare produkter som er i kortvarig

kontakt med pasienten, og med liten risiko for bivirkninger

(f.eks. avtrykksmaterialer), som er unntatt. For disse

materialene kan produsentene gjøre vurderingen selv. Når

et produkter er godkjent av et teknisk kontrollorgan, gjelder

godkjenningen i hele EU og EØS-området.

Godkjenningsveier

Det er forskjellige prosedyrer for å få et produkt godkjent.

En måte er å vurdere produksjonsprosessen og produsentens

kvalitetskontroll. En annen mulighet er å vurdere produktets

kvalitet ved laboratorieprøver. […]

HVA BETYR DETTE FOR TANNTEKNISKE 

VIRKSOMHETER?

Sertifisering av tanntekniske laboratorier

Direktivet for medisinsk utstyr trådde i kraft 1. januar 1995.

For tannteknisk virksomhet betyr det at innen 14. juni 1998

må samtlige europeiske laboratorier ha en dokumentasjon

tilgjengelig for nasjonal myndighet som viser at deres

produkter oppfyller direktivets krav. Foruten å innfri direktivets

generelle krav til HMS, skal laboratoriene ha en dokumentasjon

til rådighet som gjør det mulig å forstå produktets konstruksjon,

framstilling, egenskaper og forvetede ytelser.

ISO-sertifisering

Direktivet krever også at produsenten skal treffe alle

nødvendige tiltak slik at framstillingsprosessen sikrer produk-

tets samsvar med dokumentasjonen. I praksis vil dette bety

at tannteknikerne må dokumentere at deres arbeider er

utført under kontrollerte forhold ved at definerte prosedyrer

er fulgt og at de har et system som viser at dette er utført. For

å innfri disse krav har flere tanntekniske laboratorier vurdert

en ISO-sertifisering. Direktivet krever imidlertid ikke en slik

godkjenning, men en ISO-sertifisering vil klart være et

hjelpemiddel til å innfri kravene. […]

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

Løsning nr. 5-2014:



International Dental
Show – IDS – 2015 for-
venter utstillerrekord
IDS arrangeres 10.-14. mars 2015. Arrangøren for-
venter ihht. sin presse melding ny utstiller-rekord og
en enda større utstilling i år enn  tidligere år.
Rundt 2 100 selskaper fra rundt 60 land er  forventet.
I tillegg til Tyskland, er Italia, USA, Kina, Frankrike,
Sveits, Taiwan, Tyrkia, Israel og Stor-Britannia blant
landene som stiller med flest utstillere. 

Koelnmesse melder at hele dentalindustrien er
 representert, inkludert alle internasjonale markeds-
ledere innen både tannteknikk og andre tannh-
elsefag, samt leverandører innen  kundebehandling,
 informasjons- og  kommunikasjonsvirk  somhet og or-
ganisasjonsvirksomhet.

I tillegg til hallene 2.2, 3, 4, 10 og 11 som har 
vært benyttet tidligere, vil også hall 2.1 bli tatt i
bruk i år, og IDS vil for første gang på sin mer enn
90 år lange historie presentere en utstilling på 
over 150 000 kvadratmeter.

IDS 2014 hadde rundt 125 000 besøkende, og også
for antall besøkende forventer IDS ny rekord i år.

Den europeiske tannteknikerorganisasjonen – FEPPD
– vil være tilstede på IDS. Du treffer dem på stand
F029 i Hall 11.1, og hele FEPPD-styret vil være tilstede
12.-14. mars. Dersom dere ønsker å snakke med
hele styret samlet, kan dere gjøre en avtale med
FEPPD ved å sende mail til evy.mentens@feppd.eu.
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Landsmøte 2015
Landsmøtet 2015 går av stabelen i Drammen 25.–27. september.
Fredag 25. september benyttes til fagprogram, Tanndilt og trivelig
sosialt lag. Lørdag 26. september går årsmøtet og årsmøtemiddagen
av stabelen. 

Sett gjerne a»v dagene allerede nå – det blir et spennende årsmøte
som kan endre kursen for NTTF i årene som kommer!

Kandidater til Hederstegn i 2015
Hederstegnkomiteen er i gang med sitt arbeid, og NTTF medlemmer
vil få en epost fra komiteen innen kort tid. 
Hederstegnkomiteen ber om forslag på  kandidater til hederstegn.

Hederstegnkomiteen består av
Nils Christian Rieber-Mohn - nilsrieberm@halden.net / 930 28 256
Grete Strand - grete.strand@hotmail.no / 901 82 942

Valg av styremedlemmer i september 2015
Det skal foretas valg av styremedlemmer ved NTTFs ordinære årsmøte i
september. Alle komiteer og utvalg ble valgt for to år på årsmøtet i 2014.
Det er to styremedlemmer og ett varamedlem til styret som er på valg i høst.

Forslag til kandidater bes sendt til deltakerne i valgkomiteen:
Knut Tharaldsen – knuttharaldsen@yahoo.no
Terje Lindstrøm – terli@live.no
Anders Ellingsen – and_elli@hotmail.com

Styrerepresentanter (og periode)
Styreleder Karen Tveitevåg (2014-2016)
Nestleder Rune Hansen (2014-2016)
Styremedlem Randi Markmanrud (2014-2016)
Styremedlem Petter Dahl (2013-2015)
Styremedlem Bjarte Ingvaldsen (2014-2015)
Varamedlem Øyvind A. Fagermo (2014-2016)
Varamedlem Kristin Andresen (2014-2015)

SVERIGES TANDTEKNIKER FÖRBUND ARRANGERER 

«Tandteknikerdagarna 15»
20.–21. mars går Tandteknikerdagarna 15 av stabelen i Stockholm. 

Sveriges Tandteknikerförbund ønsker norske tannteknikere velkomne til sitt arrangement – og medlemmer i NTTF får 10 %
rabatt på medlems pris på konferansen (SEK 3 500 inklusive moms, hotell ikke inkludert) ved påmelding i løpet av februar. 
Medlemmer kan melde seg på via forbundets hjemme side www.dentallab.se, eller ved å sende epost til
ida.wallin@dentallab.se. Deltakelse på Tandteknikerdagarna gir 10 poeng i NTTFs etterutdanningsprogram.

Arrangementet starter fredag 20. mars klokken 10, avsluttes lørdag kl 13. Blant foredragsholderne er Evaggelia Lisa Papia som
nylig har tatt doktorgrad i tannteknikk, og som skal presentere sin doktorgradsoppgave. Deltakerne får foredrag som
«Digital Tandvård», «Anatomi – funktioner i käkleder och tuggsystem», «Oxidkeramer och adisiv cementering» og «Tand-
vårdsrädd, dåligt underlag, estetisk utmaning, ingen funktion… har vi lösningen? Hur ser den ut?».

Foto: Koelnmesse
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Kjøp og salg av
virksomhet – Noen
hovedpunkter
Jeg ønsker å selge mitt laboratorium. Hva bør jeg være oppmerksom på rent
juridisk i forbindelse med et salg?

n.n

Jeg driver per i dag to laboratorier, og har fått tilbud om å kjøpe ett til. Hvilke
forhold må jeg tenke på hvis jeg skal kjøpe dette laboratoriet?

p. p

I forbindelse med kjøp og salg av virk-

somhet er det en rekke forhold som må

vurderes. I det følgende vil noen hoved-

punkter anføres. 

Aksjer eller innmat?

Ved overdragelse av et aksjeselskap må

kjøper og selger bli enige om det er aksjene

eller virksomheten (innmaten) skal over-

dras. Ved overdragelse av virksomheten i

et enkeltpersonforetak vil det være inn-

maten som overdras.

Ved innmatssalg overdras typisk deler av

virksomheten, sammen med nærmere

angitt driftsløsøre og ansatte.

For kjøper medfører et aksjekjøp i

prinsippet større risiko enn et innmatskjøp,

da alle forpliktelser/ansvar som hovedregel

følger selskapet ved et aksjekjøp. Denne

risikoen kan reduseres betydelig gjennom

forundersøkelser av selskapet (due

diligence, se nedenfor), garantier fra selger

og prisreguleringsbestemmelser. 

Det er likevel viktig å være oppmerksom

på at noen typer av risiko heller ikke kan

unngås ved et innmatkjøp, så som for ek-

sempel risiko knyttet til offentligrettslige

mangler i forhold til bygnings- og

miljølovgivning. 

Det kan videre tenkes at konsesjon vil

være nødvendig ved et innmatkjøp, men

ikke ved et aksjekjøp.

Due Diligence 

En due diligence bør omfatte en økonomisk

og juridisk gjennomgang av selskapet og

virksomheten. I en juridisk due diligence

vil advokaten vurdere de juridiske risikoene

ved et kjøp, blant annet i forhold til sel-

skaps-, regnskaps- og finansforhold, arbeids-

rett/pensjonsordninger, kunde- og

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

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

Ryan er Norges 
Tannteknikerforbunds faste
advokatforbindelse, og 
tilbyr medlemmene inntil én
times gratis bistand, og 
ut over dette rabatterte 
timepriser.



Februar 2015  | Tenner i fokus | 37 |

leverandøravtaler, forsikringsforhold, fast

eiendom, skatt/avgift og tvister.

Det mest vanlige er at det er potensiell

kjøper som gjennomfører due diligence,

men vi ser også eksempler på at selger

gjennomfører forberedende due diligence

som fremlegges som dokumentasjon og

beslutningsstøtte for aktuelle kjøpere.

En forberedende due diligence kan være

salgsfremmende, all tid det viser at selger

gir uttrykk for at det ikke er noe å skjule

i selskapet.

Ansatte

Ved kjøp av aksjer vil de ansatte som

hovedregel følge med selskapet. Er noen

av de ansatte viktige for kjøper, bør

kjøper kreve at de fortsatt skal være an-

satt i selskapet i en bestemt periode. I

tillegg kan kjøper kreve konkurranse-

og karanteneklausuler overfor nøkkel -

personell og aksjonærer i selskapet.

Innmatssalg kan medføre at de ansatte

må overtas av kjøper. Plikten inntrer

først når kjøper erverver hele virk-

somheten, eller en selvstendig del av

virksomheten som beholder sin identitet

etter overføringen. Innmatkjøp kan derfor

etter omstendighetene gi mulighet for

kjøper til å unngå overtagelse av ansatte

og uønskede kostnader knyttet til arbeids-

stokken, for eksempel pensjonsforplikt-

elser.  

Skatt

Salg av aksjer vil som utgangspunkt ut-

løse skatt på gevinst/fradrag for tap.

Salg av aksjer kan imidlertid gjen-

nomføres skattefritt ved å følge reglene

om skattefri fusjon eller fisjon (ved salg

av deler av selskapet). Andre skattemes-

sige hensyn kan spille inn for selger,

herunder inngangsverdien på aksjene.

Adskilt fra selgers skatteposisjon må

selskapets skatteposisjon vurderes. Kjøp

av aksjer eller innmat kan motiveres ut

fra kjøpers eller selgers ønske om å

overta/beholde selskapets skatteposi-

sjoner, typisk et fremførbart underskudd.

Ved aksjesalg følger i prinsippet alle

skatteposisjonene til selskapet med. 

Merverdiavgift

En overdragelse av aksjer vil i utgangs-

punktet ikke utløse merverdiavgift. Tils-

varende gjelder som hovedregel for inn-

matsalg. 

Varemerker

Ved kjøp av innmat bør det vurderes om

firmanavn eller varemerkenavn skal

erverves, da slike som utgangspunkt

ikke automatisk følger med.

Omsetningshindre

Vær oppmerksom på at forkjøps- og inn-

løsningsretter kan hindre en ønsket virk-

somhetsoverdragelse. Slike vil typisk

være nedfelt i aksjonæravtaler eller sel-

skapets vedtekter. 

Videre kan konkurranselovgivningen

hindre en overdragelse.

Oppsummering

Det må foretas en konkret helhets-

vurdering av om overdragelsen bør gjen-

nomføres som et aksje- eller innmatsalg. 

Videre bør det gjennomføres due

diligence, og utarbeides skriftlig avtale

mellom kjøper og selger som regulerer

blant annet kjøpsgjenstanden og selgers

garantier.

-o0o-

Kommunereformen - kan den påvirke oss?
Regjeringen er i gang med en kommunereform i stortingsperioden vi nå er inne i. Målet er større og mer robuste
kommuner som bedre kan sikre inn byggerne gode velferdstjenester. Oppgavene skal løses så nært innbyggerne som
mulig, og at man skal unngå ytterligere sentralisering av oppgaver. 

Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte i desember 2014 sin sluttrapport til kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Utvalget har sett på både hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å
kunne ta på seg nye oppgaver, og anbefaler bl.a. med at kommunene bør ha minst 15-20 000 innbyggere for å sikre
gode tjenester. 

Som et tilleggsmandat, fikk utvalget en oppgave om å vurdere overføring av oppgaver til kommunene fra stat/ -
fylkeskommunenivå, og å gi eksempler på oppgaver det kan være aktuelt å flytte. Utvalget har vurdert ti eksempler
på oppgaver som kan være aktuelt å overføre – tannhelse er ikke vurdert i arbeidet. Dette innebærer ingen 
konklusjon rundt hvor tannhelse vil bli liggende i fremtiden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om hvilke oppgaver som
kan overføres til kommunene denne våren. 

I vårens stortingsmelding vil også Stortingets vedtak fra i fjor om et regionalt folkevalgt nivå (dagens fylkes -
kommune) bli behandlet.
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OBLIGATORISK 
TJENESTEPENSJON

Obligatorisk Tjenestepensjon - OTP -
er en lovpålagt pensjons-ordning fra
myndighetenes side. Alle bedrifter
som har minst en ansatt med
arbeidstid og lønn som utgjør 75 %
eller mer av full stilling, har plikt til
å opprette tjenestepensjonsordning
for sine ansatte. Bedriften skal
betale inn minimum 2 prosent av
den ansattes lønn, beregnet etter
spesielle regler.

I tillegg til innskuddsbeløpet
kommer kostnadene ved å 
administrere ordningen, som i sin
helhet dekkes av arbeids giver.
Ordningen inkluderer også såkalt
innskuddsfritak for uførhet, som
sikrer at pensjonssparingen
fortsetter selv om den ansatte skulle
bli ufør før pensjonsalder.

Norges Tannteknikerforbund har
inngått en avtale med Storebrand
Livsforsikring, som et tilbud til
medlemmene.

Gunstige administrasjons- og
forvaltningshonorarer, enda
gunstigere om i tillegg medlem av
NHO.

SYKEAVBRUDDS-
 FORSIKRING

Gunstig forsikringstilbud ved 
sykdomsavbrudd, samt 
ulykkesforsikring.

Kontakt Connector Forsikring
Service AS, tlf. 23 20 79 00.

PASIENTSKADE-
ERSTATNING

Som helsepersonell er
tannteknikere pliktige til å tegne
ansvarsforsikring i forhold til
pasient. 

NTTF har inngått en kollektiv
avtale på vegne av medlemmene. 

Denne ordningen 
administreres av Norsk
Pasientskadeerstatning.

BEDRIFTS -
FORSIKRING

NTTF har avtale med 
Connector Forsikring Service for
forsikringer relatert til bedriften,
bygning, eiendeler mv. 

Ta kontakt med dem på 
23 20 79 00, og informer om 
at du er medlem.

Tannteknikernes Servicekontor

Forsikringstilbud til medlemmer
HELSEFORSIKRING

NTTF har avtale med Storebrand
Livsforsikring om
helseforsikring.

YRKESSKADE -
FORSIKRING

Lovpålagt for alle bedrifter med
ansatte, svært gunstig premie for
medlemmer.

Kontakt Connector Forsikring
Service AS,tlf. 23 20 79 00. Se
internett-adresse: www.cfs.no for
tilbud og bestillingsskjemaer.

TILBUD TIL 
MEDLEMMER I 
FAGLIG FORUM

Medlemmer i Faglig Forum får 
tilbud om gunstige private
forsikringer gjennom
www.privatinnkjop.no

Lokalforeninger
ØSTFOLD TANNTEKNIKERFORENING
v/Jeppe Skovborg, Halden Dental AS
PB 227, 1751 HALDEN
Telefon: 69 18 14 59, E-mail: haldental@halden.net

HORDALAND TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

SØRLANDET TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

SOGN OG FJORDANE & MØRE OG ROMSDAL TANNTEKNIKERFORENING
v/Runar Aamelfot, Runar Aamelfot Tannteknisk Laboratorium
Postboks 146, 6002 ÅLESUND
Telefon 90 68 66 79, E-mail.: runar@aamelfot.no

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

HEDMARK OG OPPLAND TANNTEKNIKERFORENING
v/ Inger Dervo, Tannteknisk Service
Vormestuguveien 40, 4024 LILLEHAMMER
Telefon: 61 28 59 10, E-mail: inger.dervo@bbnett.no
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund


