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Jeg håper dere alle har hatt en fin sommer
og en velfortjent pause fra jobb og produk-
sjon.  Selv har jeg hatt tre fantastiske uker
på Kypros, med lange, gode og solfylte
dager. Det kjennes godt nå som høsten
snart kommer for fullt med travle dager
både i produksjonen og i NTTF. 

NTTF har fokus på å tilrettelegge for at alle
våre medlemmer skal være i stand til å opp-
fylle alle lovkrav bransjen står overfor. Jeg
vil benytte anledningen til å minne om de
viktigste formalitetene vi må ha på plass for
å drive i henhold til lovverket. 

Som helsepersonell plikter vi å arbeide fag-
lig forsvarlig, det betyr at vi må ha auto-
risasjonen i orden, og kunne dokumentere
kompetanse på de fagfelt vi tilbyr. Vi er
også pliktig å være innmeldt i Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE), med
pasientansvarsforsikring for alle tanntek-
nikere i bedriften. 

Vi plikter å drive i henhold til Direktivet for
medisinsk utstyr, og dermed sikre
sporbarhet på alle materialer som settes
inn i pasientens munn. Dette innebærer
også skriftlig dokumenterte prosedyrer på
alle prosesser i bedriften, og arbeids-
beskrivelser for alle produksjonsprosesser,

samt registrering av avvik.  Produktene
skal også være beskrevet i riktige risiko-
klasser i vårt kvalitetssystem. Vi skal
levere en erklæring med hvert enkelt
arbeid, som bekrefter at produktet er
produsert i samsvar med kravene i
direktivet, at det er individuelt fremstilt til
en spesifikk pasient, hvem som er
produsent, hvilken konstruksjon som er
valgt, og hvilke materialer som er brukt.
Dette er omfattende krav, som har ført til
mer administrative oppgaver enn tidligere,
spesielt dersom man skal utarbeide hele
systemet på egenhånd. Dersom du er en av
de som ikke har klart å få alle disse tingene
helt på plass, tilbyr NTTF sitt eget kvalitets-
system til medlemsbedriftene, med
medfølgende kurs og administrativ hjelp til
å ta det i bruk.  Mange av våre medlems-
bedrifter har med relativt enkle grep tatt
dette systemet i bruk, og tilbakemeldinger
tilsier at det fungerer godt. 

Som produsenter av medisinsk utstyr er vi
også pliktig til å registrere oss i utstyrs-
registeret. Her skal man registrere de typer
utstyr man produserer etter egne interna-
sjonale koder som gjelder for hele EU/EØS
området. Hvert produkt har sin egen kode
i et internasjonalt register kalt GMDN-
koder, og kan søkes opp på Helsedirektora-

Få faglig oppdatering,
og bruk stemmeretten
din i en viktig sak!

LEDER

Snart er det 
Landsmøte og 
årsmøte i
Drammen – faglig
oppdatering, kurs
og en svært viktig 
beslutning om
veien videre for
NTTF. 
Møt opp og bruk
din stemmerett!

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

Tenner_i_Fokus_3-2015  16.08.15  20.44  Side 3



| 4 | Tenner i Fokus |  August 2015

     

tets nettside når du registrer dine
produkter under utstyr. Utstyret skal
også settes inn i riktig risikoklasse,
dette gjøres enkelt ved å velge risiko-
klasse fra en meny. Det er vårt ansvar
som produsenter at opplysningene i ut-
styrsregisteret til enhver tid er opp-
datert. 

Vi er også pålagt å følge Normen når
det gjelder behandling og oppbevaring
av pasientopplysninger.  Det betyr blant
annet at vi skal ha et eget internkon-
trollsystem, som sier hvordan vi opp-
bevarer og behandler pasientopplys -
ninger vi mottar. NTTF har avholdt IKT-
kurs i alle lokalforeningene i emnet. Vi
er pliktig til å registrere behandlingen,
oppbevaringen, og eventuell viderefor-
midling av personopplysninger hos
Datatilsynet. Dette gjøres på
Datatilsynets nettsider, ved å velge
skjema for behandling av personopplys-
ninger, og krysse av for at vi melder inn
som helsepersonell. Oppstartdato skal
settes lik som registreringsdato, og ikke
settes tilbake i tid. Dette fordi meld-
ingen automatisk blir slettet etter tre år
regnet fra oppstartdato, og denne meld-
ingen må derfor fornyes hvert tredje år.

Dette er bare noe av det vi må ha på
plass i vårt daglige virke dersom vi skal
drive forsvarlig. Det har medført be-
tydelig mer administrative oppgaver,
noe som bør gjenspeiles i vår pris-
setting. Det er store prisforskjeller på
norskprodusert tannteknikk, og jeg
stiller spørsmål ved om ulik håndtering
av lovkravene kan være en av årsakene
til dette? 

La oss håpe at våre kunder, tannlegene,
er seg dette bevisst, og forsikrer seg om
at den tannteknikeren de bruker har
alle formaliteter i orden. Dersom en
tannlege velger en tanntekniker som
ikke har autorisasjon, som ikke har
kvalitetssystemet i orden, som ikke
leverer samsvarserklæring med
arbeidene, eller på andre måter unn-
later å ivareta pasientens sikkerhet,
sitter vedkommende igjen med hele an-
svaret dersom det oppstår skade på ut-
styret, eller noe skulle skje med
pasienten. 

Snart er det Landsmøte i Drammen,
med et innholdsrikt og spennende pro-
gram Der kan du få oppdateringer på
mange av de tingene jeg har skrevet om
her. NTTF har som målsetting å hjelpe
medlemmene å få alle brikkene på
plass, og håper at de av dere som
trenger hjelp til noe av dette ikke nøler
med å ta kontakt med NTTF.

På landsmøtet vil det bli flere foredrag
rundt vår rolle som helsepersonell og
produsenter av medisinsk utstyr.
Direktør for sekretariatet i Statens
Helsepersonellnemd vil presentere lov-
verket rundt helsepersonell generelt, og
kravene som stilles til oss, samt gi oss
en innføring i hva det vil si å ha en be-
skyttet tittel. 

Med bakgrunn i tilsyn, erfaringer og
nordisk samarbeid, vil vi få en inn-
føring i viktigheten av at vi forstår vår
rolle som helsepersonell korrekt. Fo-
redraget blir holdt av seniorrådgiver i
Avdeling for Medisinsk Utstyr.

På landsmøtet kan du også uten ekstra
kostnad få med deg lovpålagt HMS-kurs
for ledere, holdt av Saga Consult. Dette
kurset koster kr 2.390 dersom du melder
deg på utenom vårt arrangement. Det
utstedes diplom og gir 3 poeng i NTTF’s
etterutdanningsprogram.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker skal
vi beslutte om NTTF i fremtiden skal
omorganiseres til å være en interesse-
organisasjon for alle tannteknikere i
Norge, der alle med autorisasjon har lik
påvirkningskraft, og betaler lik kon-
tingent. Bedriftenes næringsinteresser
vil bli ivaretatt i en egen avdeling i
NTTF, kalt Servicekontoret. Dersom
dette blir vedtatt, er det den største end-
ringen av NTTF noensinne. Jeg som
styreleder i NTTF håper at det blir re-
sultatet, slik at vi får større politisk
slagkraft overfor myndigheter og of-
fentlige instanser, og at vi kan ta faget
og bransjen et steg eller to videre, og
styrke vår posisjon både i tannhelse -
teamet og samfunnet for øvrig. I en så
omgripelig sak er det viktig at alle blir
hørt, og styret vil derfor legge til rette
for å kunne forhåndsstemme i denne
saken for de som ikke har mulighet til
å delta på årsmøtet. Vi håper at alle
medlemmene benytter stemmeretten
sin i denne viktige saken.

På landsmøtet kan vi også styrke det
kollegiale samholdet, og det blir rom for
viktige meningsutvekslinger, og du kan
være med å legge føringer for det videre
arbeidet i NTTF.

Invitasjon til landsmøtet skal du ha
mottatt på epost før sommeren, har du
den ikke så gi beskjed til administ-
rasjonen. Du bruker samme lenke til
påmelding til både Landsmøtet og års-
møtet (kun årsmøtedeltakelse er
kostnadsfritt som vanlig).

MØT OPP OG BRUK DIN 
STEMMERETT!

Jeg gleder meg til å møte deg i
Drammen 25.–27. september.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker skal vi 
beslutte om NTTF i fremtiden skal omorganiseres 
til å være en interesseorganisasjon for alle 
tannteknikere i Norge, der alle med autorisasjon 
har lik påvirkningskraft, og betaler lik kontingent.
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•  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 88

Friheten til å velge 
Nå med åpen stl!
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Pasientene skal få det de ønsker seg. Moderne materialer og teknikker og
også spesial-fagkunnskap gjør at vi i dag kan lage flotte tannerstatninger av
en kvalitet som bare for få år siden var utenkelig. 
Artikkelforfatterne her beskriver denne gang, som et eksempel på dette,
hvordan en med små tiltak kan oppnå maksimale resultater.

Oversatt fra ”Das Dental Labor” 2/2015, av Tanntekniker Lars H. Alhaug
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Artikkelforfatterne

Tanntekniker Michele Temperani,
Tannlege Monica Basile,
Scarlino, Italia

Stikkord:
Anomalier
Wax-up
Mock-up
Reversibelt arbeide
Minimal preparering
Lithiumdisilikat
Fasetter

Hvit estetikk

u Bilde 1 «Originalsmilet»
til pasienten.

u Bilde 2 En estetisk over-
sikt før behandling.

Den teknisk-kliniske utførelsen
En trettiårig mann kom til laboratoriet
vårt, sendt av tannlege Monica Basile.
Han kom fordi han ikke var fornøyd
med hvordan tennene hans så ut (bilde
1). Tydelige diastema både i over- og
underkjeven og anomalier i sidesek-
sjonen i fronten i overkjeven gjorde inn-
trykket disharmonisk, syntes han
(bilde 2). OPG røntgenbildet viste
hypodonti, (manglende tenner og at de

heller ikke er dannet). Her gjaldt dette
12 og 22. Hjørnetennene var derimot på
plass, men hadde vandret fram til
lateralenes plass. Med kun små odonto-
plastiske (formforandrende) «inngrep»
kunne disse gjøres lignende lateraler.
Hjørnetennene i melketannsettet var
fremdeles der i tannbuen, distalt for de
permanente hjørnetennene (bilde 3). 
Pasienten hadde ikke gått med på en
første behandlingsplan hvor trekking

Bilde 1 Bilde 2
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av de to melketennene inngikk. For-
slaget hadde vært å erstatte disse med
implantater. Men på tross av de
problemene disse to tennene utgjorde
for et heldig resultat, ville han beholde
dem så lenge naturen tillot det. Han
ønsket også å få et mer markant og at-
traktivt smil uten de svarte mellom -
rommene og de uvanlige tannformene
(anomaliene). Røntgenbildene kunne

ikke gi noe svar på hvor lenge melke -
tennene ville vare, men ved grundige
undersøkelser syntes de å være både
stabile og godt forankret i periodontiet.
Pasienten var klar over den usikre
levetiden for disse melketennene. Der-
for ba han om at restaureringen som fo-
resto måtte være reversibel. Med det
mente han at om det ble nødvendig å
gjøre en ny restaurering i framtiden,
fordi melketennene ikke lenger ville
være brukbare, så kunne likevel det
han nå var i ferd med å gjøre ikke måtte
omgjøres totalt. 

Behandlingsplanen
Tannlegen, Monica Basile laget stu-
diemodeller og tok bilder for å
planlegge det videre arbeidet. Michele
Temperani laget en Wax-up på model -

Bilde 4 Bilde 5

Bilde 7Bilde 6 Bilde 8

Bilde 3

 Bildene 4–8 
Studiemodeller
og Wax-up.

 Bilde 3 OPG
røntgenbilde.
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 Bilde 9 Silikonmatrise av
Wax-up modellen, til hjelp
for utformingen av  Mock-
up.

 Bilde 10 Mock-up i
munnen.

 Bilde 11 Pasienten er for-
nøyd med Mock-up for-
slaget.

 Bildene 12–14 Bleke -
skinnefolie laget over
modell av Mock-up og så
satt over tennene for å få
inntrykk av plass -
forholdene mellom ferdig
arbeid og det originale
tannsettet.

lene ut fra de kliniske og tekniske pa-
rameterne som forelå (bildene 4-8). Den
videre gangen i arbeidet, de kliniske
skrittene hos tannlegen, kom først i
gang da materialvalget var gjort. Før
tannlegen og tannteknikeren bestemte
seg for materialvalg, laget de, ved hjelp
av Wax-up modellen og en silikon-
indeks (matrise) basert på denne (bilde
9), en såkalt Mock-up. Det er en
modellering direkte på tennene i
munnen. Tannlegen la en kompositt-
utvidelse på 14 og 24, slik at begge
melketennene ble forstørret og mesialt
gjort bredere. Hjørnetennene
modellerte hun så slik at de fikk form
av lateraler (bilde 10). Sentralene be-

høvde ikke beslipes, men de ville
likevel få en litt heldigere form distalt
ved bruk av fasetter. Pasienten var for-
nøyd med det estetiske resultatet han
fikk se ved disse små inngrepene, og
han spurte om disse endringene
virkelig kunne utføres permanent på
tennene hans, og hvordan (bilde 11).

Den teknisk-kliniske utførelsen
Det ble besluttet å behandle ti tenner i
prosjektet. Ved hjelp av et blekes-
kinnemateriale laget vi en matrise av
Wax-up modellen og ved å sette den på
pasientens tenner kunne vi få registrert
form, stilling og minstetykkelse
(bildene 12-14). Behandler og tanntek-

Bilde 9 Bilde 10

Bilde 13 Bilde 14

Bilde 11 Bilde 12
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 Bildene 15–18 Silikon-
matrisen hjelper også til
med å bestemme plass-
forholdene for fasettene.

 Bilde 19 De modellerte
fasettene i voks før 
investering til presse -
prosessen.

niker gikk inn for å lage åtte fasetter i
overkjeven fra 15 til 25, hvor de to
første påbygningene var mesialt på
disse for å bidra til å lukke diastemaet
mellom disse og melketennene. I tillegg
ville to mesiale fasetter på henholdsvis
41 og 31 i underkjeven lukke det lille,
men for pasienten sjenerende, mel-
lomrommet der (bildene 15-18). 

Laboratoriearbeidet
På laboratoriet modellerte Michele to
fasetter på firer’ne, melketennene. De
var preparert svært lite med en reduk-
sjon av emalje på bare 0,3 mm distalt.
På to av de andre tennene, 13 og 23, re -
duserte tannlegen litt mer, men bare
0.6 mm emalje. Teamet ble enige om at alle
fasettene skulle lages i lithiumdisilikat-
glasskeram, ved pressteknikken (bilde
19). Slik ville arbeidet få en gjen-
nomført jevn og monolittisk struktur
med størst styrke og en best mulig es-
tetikk (bildene 20-22). For fasettene på
11 og 21 og melketennene brukte Mi-
chele presspucken IPS e.max Value, da
den lar seg justere i lyshet underveis
fram til ferdig produkt (bilde 23).
Den spesielle translucensen på dette
materialet gjør at cristaene på sentra-
lene kunne forlenges, eller gjøres
bredere og slik gi pasienten et mer
markant smil. For å lukke diastemaene

på premolarene i OK og de nedre
insisivene, valgte Michele en annen
e.max puck: IPS e.max Opal. Til for-
skjell fra Value-pucken, er den siste til
mer mangesidig bruk og det er mulig å
ha en bedre kontroll på opalescensen
(bildene 24-25).
En spesiell egenskap med lithium -
disilikat keramer er at de tar farge fra
tannen de er i kontakt med og den kan
faktiske «etterligne» spesielle, fysiske
trekk på tannen, eller framheve slike.
Tannteknikerens største oppgave i den
sammenhengen er å finne balansen mel -
lom materialets lyshet og opalescens
(bildene 26-27). I valget av materiale til
omformingen av de permanente
hjørnetennene til lateraler, valgte Mi-

Bilde 15

Bilde 19

Bilde 16

Bilde 17 Bilde 18
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chele å gå for sjiktteknikken, på grunn
av at fasettene her ville bli tykkere.
Han presset kappene i IPS e.max HT
BL3. På disse sjiktet han så porselenet
IPS e.max Ceram (bildene 28-30).

Klinisk fase
Om fasettene er perfekte i form, farge
og tilpasning, kan de sendes til tann-
legen (bilde 31). Da pakken ankom

tannlegens kontor og de åpnet den, var
spenningen stor, og det er forståelig. Ti
grasile protetiske arbeider på størrelse
av fingerneglfragmenter lå der klare til
sementering, eller skal vi si liming
(bildene 32 og 33). I behandlingen av
disse ultratynne og små fasettene, be-
nyttet Monica Optra Sticks. Det er disse
tynne pinnene som ligner på de bom-
ullspinnene alle har på badet, men

 Bildene 20–22 Fasettene
modellert på modellen.

u Bilde 23 De monolittiske
(ensfargede skal ikke
sjiktes etter pressing)
fasettene til 11 og 21.

u Bildene 24–25 De
monolittiske (men av en
annen type puck)
fasettene til 41, 31, 14, 24.

 Bildene 26–27 Innprøving
for å bestemme 
translusens, lyshetsgrad
og opalescens.

Bilde 21 Bilde 22

Bilde 23 Bilde 24

Bilde 25

Bilde 27Bilde 26

Bilde 20

Tenner_i_Fokus_3-2015  16.08.15  20.44  Side 10



August 2015  | Tenner i fokus | 11 |

hvor bomullen er erstattet med en kle-
brig tupp som også er bøyelig (bilde
34). Bare med disse er det mulig å
handtere disse små sakene uten at de
mistes eller blir skadet! Michele bisto
Monica under dette arbeidet siden han
gjennom produksjonen av fasettene var
blitt godt kjent med dem og derfor mye
lettere så hvor de forskjellige enhetene
skulle være. Materialstyrken er ikke
stor i dette tilfellet. Derfor er valget av
«lim» svært viktig. Ved bruk av en Try-
in pasta fikk de bestemt fargen på
sementen for lateralene og de fant også
at en dualsement egnet seg best til å
feste disse. Deretter ble fasettene etset
med flussyre, emaljen fikk sin etsing
og bonder, så ble fasettene sementert.
Til de åtte andre mikrofasettene valgte
de en annen sementtype, en Flow-

 kompositt. Ved å varme opp denne til
37 grader blir den enda mer flytende
og dermed er det lettere å plassere de
små, små fasettene. I dette arbeidet måtte
det tett samarbeid til mellom tannlege
og tanntekniker, der den siste var «kjent -
mann». Og slik kom fasettene på plass
hver og en dit de skulle, uten glipp, og
de ble herdet på plass (bildene 34-35).   

Fininnsliping
Etter sementeringen økte kravene enda
ett hakk. Sementoverskuddet måtte
fjernes akkurat uten å bryte noen av de
fine kantene på fasettene i prosessen

 Bildene 28–30 Fasettene på lateralene
som skal pålegges porselen (sjikttek-
nikken) siden disse er de tykkeste. 

 Bilde 31 Fasettene er ferdige for
sementering.

u Bildene 32–33 Fasettene, silketynne på
det tynneste og ikke større enn et
fragment av en fingernegl. Legg merke
til den opaliserende karakteristikken på
eksemplarene på bilde 33.

Bilde 28 Bilde 29 Bilde 30

Bilde 32Bilde 31

Bilde 33
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Korrespondanseadresse:

Michele Temperani, tanntekniker
E-post: lab@temperani.191.it

Monica Basile, tannlege
E-post: odo@spinellibasile.191.it

og små step forsiktig fjernes. Dessuten
måtte okklusjonen nøye tilpasses
(bildene 36-37). Estetikken er viktig,
men en tannerstatning eller re-
staurering er først fullkommen nå det
funksjonelle også fungerer som det
skal. 
Det første inntrykket av behandlingen,
men også etterkontrollen etter en uke
og så etter en måned viser vi på
bilderekken fra bilde 38 til 42.       

 Bildene 34–35 
Den krevende
sementeringen er 
i gang.

 Bildene 36–37 
Okklusjonen 
kontrolleres.

u Bilde 38 Etterkontroll
når en måned er gått.

u Bilde 39 Nærbilde av
arbeidet etter en måned.

u Bilde 40 Slik så det ut før
behandling.

u Bilde 41 Og slik ble det
etter behandling. Mye er
mulig i dag!

u Bilde 42 Nærbilde med
fokus på 11 og 21.

Bilde 34 Bilde 35

Bilde 36 Bilde 37

Bilde 38
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Bilde 39

Bilde 40 Bilde 41

Bilde 42
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Årlig samles representanter fra Europas tannteknikerforbund i Fédération Européenne
et Internationale des Patrons Prothésistes Dentaires (FEPPD). I år ble årsmøtet holdt i
Brüssel 8. -9. mai, med 26 representanter tilstede.

FEPPD samlet Europas
tannteknikerforbund til
årsmøte i Brüssel i mai

FEPPDs årsmøte ender alltid ut i en
resolusjon for arbeidet det kommende
året, og i år ble denne satt som følger:

1. FEPPD skal arbeide videre for at
artikkel 19 (2) i direktiv for
medisinsk utstyr tolkes slik at en
samsvarserklæring alltid skal
leveres til pasienten. Produsenter og
helsepersonell som har direkte
kontakt med pasienten må sikre at
dette overholdes. Erklæringen må
inneholde detaljert informasjon om
opprinnelsen av individuelt
tilpasset medisinsk utstyr.

2.Generelt skal FEPPD støtte sine
medlemmer i arbeidet mot et høyere
utdanningsnivå, for å legge til rette
for fri flyt av arbeidskraft/
tannteknikere innen EU (mange av
landene i EU har utdanning på
videregående nivå, red.anm.)

3.Pasientsikkerhet og transparens er
viktige tema for FEPPD. FEPPD
oppfordrer sine medlemmer til å
samle informasjon og bevis der
tannteknikk ikke oppfyller
gjeldende kvalitetskrav. FEPPD vil
bruke materiale/dokumentasjon til
bekymringsmeldinger både på
nasjonalt og europeisk nivå.

26 representanter var til stede ved års-

møtet, og signerte resolusjonen, in-
kludert styret. FEPPD har nå 18
medlemsland, og representerer 40 000
laboratorier og 210 000 tannteknikere.
Land som Tyskland og England står p.t.
utenfor organisasjonen, men viser in-
teresse for å komme tilbake som
medlemmer.

EU – aktuelle prosesser
Contrast – FEPPDs lobby-selskap bestå -
ende først og fremst av advokater –
hadde en presentasjon av hva som
skjer i EU/Europa akkurat nå.

Endringene i direktivet fremdeles under
behandling

Direktivet for medisinsk utstyr er under
revisjon, en prosess som har foregått i
flere år. Endringene er ikke vedtatt,
men det antas at det vil skje rundt års-
skiftet 2015/2016.

Europeisk Business Summit

EU arrangerer Europeisk Business
Summit, der FEPPD er representert.
FEPPD opprettet i år blant annet kon-
takt med eksperter innen 3D printing. 

De andre medlemslandene
I forkant av årsmøtet leverer alle
medlemslandene inn rapporter der de
beskriver sine oppgaver, utfordringer

og bransjens situasjon det siste året.
Årets rapporter viser en gjen-
nomgående positiv opplevelse av
markedet. De fleste land har fremdeles
et marked som sliter noe, men er mer
optimistiske på bransjens vegne enn på
lenge. Flere organisasjoner satser friskt
på etterutdanning og kursing. Flere
land, spesielt i Benelux-området satser
på informasjon til pasient via internett-
sider.

Etablert ny arbeidsgruppe
Styret i FEPPD består av fem personer,
alle har også verv i sine nasjonale or-
ganisasjoner. Det ble under årets års-
møte etablert en arbeidsgruppe som
skal støtte styrets arbeid. 

Gruppen skal bl.a. jobbe med
harmonisering av regelverket i Europa,
og en av visjonene som ligger bak etab-
leringen er ønsket om et sterkere
FEPPD med fast kontor i Brüssel, hel-
tidsansatte i administrasjon/lobby-virk-
somhet, en videreføring av Venice
Code-programmet som ble utviklet for
to år siden, samt rekruttering av flere
medlemsland som Tyskland, England
og Spania.

Rune Hansen ble valgt inn i arbeids-
gruppen som representant for de nord-
iske landene, og Cecilie vil også støtte
opp under arbeidet.                            

Cecilie Holgersen  |  cecilie@tannteknikerforbundet.no
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Plandent har:
• Bred tannteknisk kompetanse
•
• Orbis – vårt 
• Enkel bes  med n handel o  ordreapp
• CAD/CAM fra ledende leverandører
• Sterk teknisk service o  utlånsl r

Ta kontakt med 
tannteknisk 

avdelin ,
telefon 

23 37 78 20 
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På besøk hos 
Aaberg & Hellesen 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 ellevte artikkelen har vi besøkt Aaberg & Hellesen AS.
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Laboratoriets første lokaler lå i Skottegaten
22 A. De fikk raskt mye å gjøre. Resultatet
av det ble lange kvelder på jobb, samt at de
måtte ansette folk relativt raskt. Huset la-
boratoriet lå i hadde også andre leietakere.
Dette var leietakere som bodde der og som
derfor gjerne ville sove om natten, og det
blir ofte en konflikt, når de har en bedrift
med nattarbeid vegg i vegg. 

Det tok ikke lang tid før laboratoriet fikk en
klage mot seg. Dette ordnet huseieren opp i
på sin måte. Han sa opp klageren, med det
resultat at Aaberg & Hellesen AS kunne ut-
vide. Gårdeieren hadde nemlig sansen for
ungdom som ville satse. Senere fikk Øivind
og Olav kjøpe hele gården. De leide da ut hy-
belleiligheter til musikkstudenter, så det ble
mye lyd i det huset etter hvert.

Har hatt mange lærlinger
Olav og Øivind var raske med å ta inn lær-
linger. Første lærling Alf Bøen ble ansatt i
1970. Året etter kom Terje Tveitevåg, og lær-
ling nummer tre var Karen. Hun begynte
som bud, men kom fort inn i lære. 

Senere giftet hun seg meg Terje, tok navnet
Tveitevåg , og er nå som alle vet  leder av
Norges Tannteknikerforbund i dag.

TIF ble godt mottatt av Olav M.
Hellesen og hans hyggelige damer,
da vi ankom Bergen på en regntung
onsdag i begynnelsen av juni.
Olav M. Hellesen startet sin karriere
som tanntekniker 10. august 1963
hos tannteknikermester Hans A.
Karlsen i Bergen.  Øivind Aaberg 
var begynt i lære hos tanntekniker -
mester Svein Thorgersen ett år 
tidligere i 1962. Øivind og Olav ble
godt kjent med hverandre i 
4. klassen på Bergen Yrkesskole.
De avla svenneprøve 1968, og etab-
lerte firmaet Aaberg & Hellesen AS
i 1969 som like partnere. De var 
tidlig aktiv med i lokalforeningen 
i Bergen fra 1970.

AABERG & HELLESEN AS

Olav og Øivind var raske med å ta
inn lærlinger. Første lærling Alf Bøen
ble ansatt i 1970. Året etter kom
Terje Tveitevåg, og lærling nummer
tre var Karen. Hun begynte som 
bud, men kom fort inn i lære.
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Aaberg & Hellesen AS har hatt mange
lærlinger, og mange av dem er i dag
spredt ut over store deler av Vestlandet
som laboratorieeiere. Noen er dessverre
også gått ut av faget.

Siste kull med 3 lærlinger tok de inn
tett før overgangen til Høyskolen.  En av
disse, ei jente, fikk jobben på en litt
merkelig måte. Olav var en av roerne
om bord på en båt (Enigheten), som ble
rodd fra Bergen til Lærdal i Sogn.  Midt
i Sognefjorden var det mannskapsbytte.
En av passasjerene på følgebåten en
ung og søt jente sitter og broderer.  Olav
sier; kan du skaffe meg en øl, så overtar
jeg broderiet ditt! En av de andre pas-
sasjerene som kjente Olav sier; det kan
du trygt gjøre, fordi han er tanntek-
niker og flink  med hendene.  Jenta sier
da følgende. - Å det er det jeg ønsker å
utdanne meg til, men jeg manglet kjemi
karakterer for å komme inn på Tanntek-
nikerskolen. Olav svarte så. – Dersom
du skynder deg å svare på annonsen
som Aaberg & Hellesen AS har i avisen
i disse dager, har du mulighet for å få
utdannelsen du ønsker!

Irene Haukeland, som jenta het, sendte
umiddelbart inn søknad, og hun fikk

sin ønskede utdannelse.  Hun jobber
fortsatt i faget.

God kontakt med 
Tannlegehøyskolen

Olav og Øivind fikk raskt god kontakt
med Tannlegehøyskolen i Bergen. Dette
resulterte i mye arbeid fra studentene
der. De har tydeligvis vært veldig for-
nøyd med arbeidene de hadde fått, for
mange av dem fortsatte å levere arbeider
til Aaberg & Hellesen AS etter at de åpnet
egen praksis. De hadde da kunder over
hele landet.

Som sagt hadde laboratoriet mye å
gjøre, men skulle det bli en stille pe-
riode kunne det hende at de spilte et
parti sjakk om hvem som skulle ta seg
av neste arbeid som kom inn!

Vekst og investering
Tidlig i 80-årene ble lokalene i Skotte -
gaten for små, og laboratoriet flyttet til
Sandbrogaten 5 i 7 etasje. I den tiden
fikk de høre at de hadde Norges fineste
laboratorium. I 2006 flyttet laboratoriet
til 1. Etasje i samme bygg, men adres -
sen er nå Øvre Dreggs allmenningen 6. 

Olav og Øivind har alltid vært tidlig ute

med å investere. Det være seg frese-
maskiner, nye tekniker eller nye
materialer. I de fleste tilfellene har dette
vært smarte investeringer, men de har
også enkelte ganger følt at de har vært
for tidlig ute og derfor gått på et tap.

Det ble vanskeligere på Vestlandet i
1994

Tannteknikere i Norge hadde gode tider i
80-årene, men fra 1. januar 1994 begynte
vanskelighetene på Vestlandet. Helt fram
til den datoen hadde tannteknikerne
alle de offentlige tannklinikkene som
kunder, men Fylkestannlegen bestemte
at pr 1. januar 1994 skulle det være
stopp på det, og all tannteknikk til det
offentlige skulle ut på anbud og resul -
tatet av det ble, at det meste av tann-
legens tekniske arbeider ble sendt ut av
landet for å spare penger. I 1993 hadde
Aaberg & Hellesen AS 36 offentlige tann -
klinikker som kunder, men ved nyttårs-
skifte 1993/1994 mistet de alle disse. Dette
resulterte i at 25-30% av omsetnin gen
forsvant over natten. Aaberg & Hellesen
AS hadde da en stor arbeidsstokk 15–
16 personer, og vurderte om de måtte si
opp noen, men de klarte å unngå det.

Olav sier at han var veldig skuffet over
både Forbundet og lokalforeningen den
gang. ”Vi burde ha aksjonert på et vis,
sier Olav”
Tannteknikerne satt der sjokkskadd, og
det gjorde også mange offentlig ansatte
tannleger. Mange var rådville og frust-
rerte.

Tannteknikerne satt der sjokkskadd, og det
gjorde også mange offentlig ansatte tannleger.
Mange var rådville og frustrerte. 
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Olav har eksempel på en tannlege som
ble så sint over den situasjonen hun var
kommet opp i, at hun sa opp jobben og tok
seg ny utdanning. I dag er hun psyko-
log, og innehar et professorat i USA.

Det som skjedde nyttårsskiftet 1993/
1994 ble et veiskille for norsk tanntek-
nikk. Nå ble det mer import, og frem -
tiden ble mer usikker.

Nye muligheter i TSA AS
Før den turbulente perioden var Olav på
et intro-kurs i Umeå på et amerikansk
dental-porselen ved navn Mirage som
skulle presenteres for tannleger og
tannteknikere i Norden. Kursleder var
tannlege Christer Olsson. Ved siden av
å presentere Mirage-porselenet hen-
viste Christer ofte til gode forbruks-
artikler for tannlegene. Han anbefalte
spesielt produktene fra TePe Munn-
hygieneprodukter. Disse artiklene viste
seg å være veldig gode.

Det ble umiddelbart etterspørsel etter
dem, men det å blande dette salget med
produksjon av tannprotetikk ble en
regnskapsmessig røre (mva og ikke mva).
Det ble starten på TSA AS i 1993 (Tann-
lege Service Agenturer AS).

TSA AS driver nå hovedsakelig med
salg av kvalitetsprodukter fra Tepe
Munnhygieneprodukter AB. Målgruppen
er både private forbrukere og tannhelse-
personell. Sortimentet består blant annet
av tannbørster, mellomromsbørster og

tannstikker. TSA AS leverer også munn-
skyllevann, AloeVera-produkter og
elektriske tannbørster. Til tannleger har
de også bondingprodukter og sementer.
Disse produktene kjøpes av tannleger
over hele landet.

Selskapet har også profileringsprodukter
fra TePe. Tannbørster og tannstikker
kan bestilles med logo. Dette kan tann-
teknikeren også bruke til reklame ved å
sende et knippe munnhygieneprodukter
ved levering av et protetisk arbeid til
tannlegen.

Olav mener at flere laboratorier kan
selge munnhygieneprodukter til sine
kunder tannlegene og til deres pasienter.
Han mener at dersom pasientene
ønsker veiledning til slik bruk, er tann-
teknikeren en av de beste til å gi slike
råd.

I 2006 ble Øivind syk og sluttet i arbeid,
men har fortsatt eierinteresser i firmaet
og Olav og Øivind har fortsatt god kon-
takt. Olav driver nå laboratoriet og
tannhelsebutikken sammen med 3
fantastiske damer.

Vi kan ikke være i Bergen uten å
skrive om det sosiale miljøet tann-
teknikerne imellom.

Det ble i flere år arrangert dragebåtfes-
tival i Bergen havn. Her var tanntek-
nikerne vært aktivt. En ting er
regattaen, men det mest morsomme er
vel kanskje alt det sosiale før løpet. Det

blir laget «hjelmer» av pappmasje,
ståltråd og gips som skal likne tenner,
og da snakker vi om hele tannrekken
fra centraler til molarer. Alle skulle gå
under felles kappe som skulle indikere
gingiva. Oppe i dragebåten ble de
sittende i to rekker med to centraler
først, så lateraler helt til molarene. Alle
satt under sin felles røde gingiva-kappe
som dekker det meste av båten. Helt
foran i båten satt en gull-molar for å
holde takten!

Tannteknikerne har også markert seg i
bedriftsidrett i tidligere år. De var gode
i handball og fotball, men deltok også i
idretter som bordtennis, badminton og
miniatyrskyting. Våre bergenste venner
var ikke blant de ivrigsete når det gjaldt
trening, men det tok de igjen med godt
humør og livsglede.  

De sosiale bergenske tannteknikerne
arrangerer også ut i det blå turer med
ansatte. Dette er et populært arrange -
ment med stor deltakelse.

Med spørsmål om fremtiden, svarer
Olav at han er noe usikker på framtiden
til Aaberg & Hellesen AS, men at han
forventer å kunne delta i TSA AS en tid
framover og dette skal kunne bidra
hans pensjon.

Olav fyller 70 år nå i august. Tenner
i Fokus gratulerer!
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1790 - John Greenwood (1760-1819), George Washingtons
personlige tannlege, lager den første kjente fot-drevne
dentale drill av sin mors spinnerokk. Han medvirker
også til markedsføring i USA av protesetenner i
porselen.

1798 – George Washington (1731-1799) får helsett produsert
av John Greenwood.

1826 – Den franske tannlegen Auguste Taveau benytter
amalgam som tannfyllingsmateriale. Han hadde opp-
daget amalgamets fordeler 10 år tidligere under eks-
perimentering med blandinger av kvikksølv og filspon
fra sølvmynter.

1839 – Charles Goodyear (1800-1860) oppdager metode for å
vulkanisere gummi. Dette nye materialet som både var
billig og godt egnet som protesebasis fikk prisen på
tannproteser ned på et nivå som også var overkom-
melig for vanlige folk.

1839 – Det amerikanske «Journal of Dental Science» blir utgitt
som verdens første dentale tidsskrift.

1840 – Chapin Harris og Horace Hayden introduserer mo-
derne tannbehandling. De grunnlegger den første
tannlegeskolen i verden: Baltimore College of Dental
Surgery og starter verdens første tannlegeforening:
American Society of Dental Surgeons (ASDA) som
senere ble til American Dental Association (ADA).

1875 – Den amerikanske tannlegen George F. Green (1830-
1892) tar patent på den første elektriske dentale bor-
maskin.

1884 – Den Norske Tannlegeforening  (NTF) stiftes

1895 – Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) oppdager x-
stråler (røntgenstråler).

1889 - George F. Green (1847-1922) tar patent på helporselen
jacket krone (blant forrige generasjons nordmenn ut-
talt «sjekkerkrone»).  Green var bestefar til den be-
rømte amerikanske flygeren Charles Lindberg.

1909 – Statens Tannlegeinstitutt opprettes i Kristiania.

1910 – Den første skoletannklinikken opprettes i Kristiania.

1914 – Tannkrem blir tilsatt fluorid pga. sin evne til å hindre
tannråte.

1934 – Norske Tannteknikeres Landsforbund stiftes 2.
september.

1938 – Tannlegestudiet i Norge blir fireårig.

1950 – Utbyggingen av Folketannrøkta blir startet.

1955 – Michael Buonocore (1919-1981) oppfant composit fyl-
lingsmateriale av plastresin og kvartspartikler og i
1967 bonding resin som forenklet reparasjon av av-
skallet tannemalje. Han skapte «The Beautiful Smile».

1954 – Philippe-Guy Woog konstruerer den første elektriske
tannbørsten og får den masseprodusert i 1956 av
Broxo S.A. i Sweitz.

1957 – Den amerikanske tannlegen John Victor Borden (1916-
2011) konstruerer et luftdrevet high speed håndstykke
som kommer opp i en hastighet av 300000 rpm. Det
korter betydelig ned på arbeidstiden ved tilsliping av
tenner og materialer.

1965 – Regnes som gjennombruddsåret for moderne dental
implantologi. Den svenske kirurgen Per-Ingvar
Brånemark (1929-2014) oppdaget at metallet Titan lot
seg integrere med menneskelig benvev

1970 – Firehendig tannbehandling blir vanlig. Tannlegene
knytter til seg assistenter som hjelper til under be-
handlingen.

Kort oversikt over 
hendelser i «moderne»
tannhelses historie
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Skannere, fresemaskiner og ulike materialer fra SHERA 
produktsortiment gjør at du kan produsere arbeidene i ditt 
eget laboratorium. 
Spesielt vil vi fremheve at det kan freses direkte i SHERAaleos 
CoCr disc, uten sintring. 
SHERAeco produktlinje er et åpent system. Systemet tar liten 
plass, er økonomisk og   enklelt å bruke.  

Maskinene jobber ekstremt presist takket være spesielt 
utviklet programvare for dentale konstruksjoner.
SHERAdigital inkluderer optimalisert ny programvare samt 
verktøy og bruksanvisning. Med SHERA digitale produkter 
vil du ha nytte av at Shera er kjent som pålitelige, raske og 
med kompetent service. 
Finn mer informasjon på www.shera.de eller                      
www.ka-rasmussen.no

Kom gjerne å besøk oss for en demonstrasjon i Birkebeinervegen 24, 2316 Hamar.
Ordretelefon: 800 41 941               E-post: salg@karasmussen.com                   www.ka-rasmussen.no

i samarbeid med
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Velkommen 
til Landsmøtet
2015!
Cecilie Holgersen  |  cecilie@tannteknikerforbundet.no. Foto: Birgitte Simensen Berg

Husk påmeldingsfristen til landsmøtet – 1. september

Det nærmer seg årsmøte og landsmøte med stormskritt, og
vi håper å se mange av dere i Drammen fredag 25. og
lørdag 26. september.

Deltakende NTTF-medlemmer får fredag lovpålagt kurs i
HMS for daglig leder, med diplom for gjennomført kurs fra
kursholder (verdi kr 2 390,-). Dette er viktig å ha på plass
både for dere som ikke tidligere har et slikt kurs, og for
dere som ikke har oppdatert kunnskapen fra tidligere kurs
på noen år. Vi anbefaler alle å få med seg dette kurset som
går over 4 timer fra kl 1330 fredag.

I tillegg får vi under landsmøtet presentasjoner og foredrag
fra Profesjonsrådet for odontologiske fag, Statens Helse-

personellnemnd, Helsedirektoratets avdeling for medisinsk
utstyr og Virke – samt et morsomt «anti-motivasjons-
foredrag» i løpet av halvannen kurs- og konferansedag.

Landsmøtedeltakerne får også en flott «miniutstilling», vi
arrangerer den tradisjonelle Tanndilten (NB – arrangeres
i år på fredag ettermiddag, med premieutdeling lørdag), vi
inviterer til Ølskole hos Aas Bryggerier i Gildehallen, og
har selvsagt festmiddag lørdag kveld.

Har du ikke meldt deg på? Gjør det nå!
Meld deg på på nett: http://goo.gl/te2d15.

Har du spørsmål til påmeldingsskjemaet, eller ønsker bi-
stand til påmeldingen, send en epost til 
nttf@tannteknikerforbundet.no
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Program landsmøte

Fredag 25. september

0930-1000 Åpning
Ordfører
Leder OATF Terje Lindstrøm
Styreleder NTTF Karen Tveitevåg

1000-1100 Statens helsepersonellnemnd 
Øyvind Bernatek, Direktør i Statens 
helsepersonellnemnd

1100-1200 Tid for Tomgang Freddy Kjensmo

1200-1300 Miniutstilling

1300-1330 Lunsj

1330-1730 Lovpålagt HMS-kurs for daglig leder Svend Holum, Saga Consult

1800-1900 Tanndilt

1900-2300 Ølskole Gildehallen, Aas bryggeri

Lørdag 26. september

0930-1000 Profesjonsrådet for odontologiske fag Pål Barkvoll

1000-1100 Tannteknikerens rolle
Bjørn Kristian Berge, Seniorrådgiver i 
Helsedirektoratet, avd. for med. Utstyr og 
legemidler

1130-1200
Hovedorganisasjonen Virke 
– hva kan vi tilby

Trond Valø, Virke

1200-1300 Miniutstilling

1300-1330 Lunsj

1330-1530 Årsmøte NTTF

1500-1530 Miniutstilling

1530-1700 Årsmøte NTTF

1900 Festmiddag
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Årsmøtepapirene skal sendes ut senest 14 dager før årsmøtet, i år har vi valgt å distribuere dem på denne måten. Det er fordi
vi har en svært viktig sak på agendaen i år: Mulig ny organisering av NTTF. I denne saken ønsker vi stemmer fra så mange
medlemmer som mulig, og legger derfor opp til at dere kan forhåndsstemme dersom dere ikke kan delta, eller er usikre på om
dere kan delta, på årsmøtet.

Vi håper dere alle vil bruke stemmeretten deres!

Forhåndsstemmen kan du avgi med navn, eller anonymt. 

Dersom du vil avgi forhåndsstemme anonymt, gjør du følgende:

1. Fyll ut stemmeseddelen – fyll IKKE ut navn
2. Putt stemmeseddelen i en konvolutt du merker «forhåndsstemme». Lim igjen.
3. Putt konvolutten i en ny konvolutt adressert til NTTF, C J Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo – merk konvolutten forhåndsstemme,

og skriv ditt navn på baksiden av denne ytterste konvolutten, slik at vi får krysset deg av med avgitt stemme. Konvoluttene
merket slik vil bli overlevert tellekorpset og åpnet under årsmøtebehandlingen.

Dersom du vil avgi forhåndsstemme, uten å være anonym, fyller du ut stemmeseddelen og sender den til oss – enten på epost
nttf@tannteknikerforbundet.no, eller til vår postadresse.

Vi ber om at du sender din forhåndsstemme senest 9. september 2015.

Forhåndsstemmingen gjelder kun sak 4 og vedtaket om evt. omorganisering. 

Dersom du ønsker å avgi stemme i andre saker (budsjett, kontingent, valg mv), kan du gi fullmakt til  årsmøtedeltaker til å
stemme på dine vegne.

Årsmøte med 
viktige beslutninger
Er du medlem med stemmerett, har du fått to vedlegg med Tenner i Fokus
denne gangen: Stemmeseddel for  forhåndsstemming og årsmøtepapirer.

Organisasjonsendring fra 2016?
Viktig sak opp for årsmøtet
NY ORGANISASJONSFORM – BESKRIVELSE (FRA ORGANISASJONSUTVALGET 2014)

Åpne NTTF for alle autoriserte. Like vilkår for eiere og arbeidstakere – lik kontingent og lik stemmerett.

Tilrettelegge organisasjonsstrukturen mot fokus på politisk og faglig utvikling. La organisasjonen, i langt større grad 
enn i dag, være en politisk og samfunnsmessig aktør mer enn en ren arbeidsgiverfokusert interesseorganisasjon. 
(Utvalget vurderer det slik at dette vil nøytralisere konfrontasjonsfare og problemstillinger av tradisjonell arbeidsgiver/
arbeidstager-karakter.)

Servicekontoret beholdes som en egen avdeling i NTTF for medlemmenes bedrifter. Avdelingen beholder dagens 
funksjon. Avgiften til avdelingen skal være skattemessig fradragsberettiget for bedriftene.

Fortsatt obligatorisk innmelding av medlemmers laboratorier i Servicekontoret, ingen adgang til Servicekontoret for 
laboratorier der (ingen av) eier(ne) er medlem i NTTF.

La vedtekter og lovverk gjenspeile vå�rt ønske og mål om å være nytenkende og liberale.

Studenter får gratis møterett til samlinger, årsmøter og kurs i regi av organisasjonen, dog uten stemmerett.
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FORSLAG TIL VEDTAK

Årsmøtet vedtar å åpne Norges Tannteknikerforbund for alle autoriserte i tråd med beskrivelsen på forrige side, og med like
vilkår for eiere og arbeidstakere, lik kontingent og lik stemmerett.

Servicekontoret beholdes som en egen avdeling i NTTF for medlemmenes bedrifter. Avdelingen beholder dagens funksjon. 
Avgiften til avdelingen skal være skattemessig fradragsberettiget for bedriftene.

Det er obligatorisk innmelding av medlemmers laboratorier i Servicekontoret. Medlemskap i Servicekontoret forutsetter
likeledes at minst en eier i bedriften er medlem i NTTF.

Omorganiseringen vedtas gjeldende fra årsskiftet 2015/2016.

ANALYSE AV FORDELER OG ULEMPER MED NY ORGANISASJONSMODELL

Styrker

- Alle autoriserte kan være med på�  like premisser

- Inkluderende og oversiktlig

- Nøytraliserer konfrontasjonsfaren arbeidsgiver <-> 
ansatt gjennom faglig og politisk fokus

- Styrke faget (i stedet for organisasjonssaker)

- Kurs/etterutdanning

- Konsentrasjon av ressurser som jobber for alles felles
interesser.

- Lik stemmerett for alle betalende med autorisasjon.

- Innovativ, informerende og bedre organisasjonsform
for å satse på de yngre som kommer.

- Flat struktur, enklere å administrere

- Lavere kostnader

- Godt samarbeid som likemenn. Vurdere lokallagene,
kan f.eks. samles i for eksempel øst, vest, midt, nord
og syd jevnlig

- Bedrifter får fortsatt skattemessig fradrag for avgift
til avdeling Servicekontoret

Svakheter

- Eiere vil ikke ha lik innflytelse som før

- Helt ny finansieringsmodell, vanskelig å finne 
rettferdig fordelingsnøkkel eier/ansatt

- Vil kreve ressurser for å ivareta alle på lik linje.

Muligheter

- Større samfunnsmessig og politisk troverdighet

- Samlende og vitaliserende, åpner for nytenkning

- Mulig betydelig økt medlemstilsig over tid

- Kan nå�  alle de flinke ressurssterke tannteknikerne som
vil bidra, men i dag stå� r utenfor.

- Større politisk handlekraft om vi blir mange

- Dyrke frem en ny generasjon, og en ny bevissthet rundt
den autoriserte tannteknikeren

- Engasjerte studenter

Trusler

- Utmelding pga av misnøye blant lab. eiere.

- Manglende finansiering/treghet for å få�  ny fi-
nansiering på�  plass

- Lik kontingent for alle kan være høy for ansatte

- Konfrontasjon arbeidstaker og arbeidsgiver

- Omorganiseringen blir feilsla� tt
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Reddet fra konkurs med
god helseforsikring

Obligatorisk tjenestepensjon
og helseforsikring: Storebrand

Kontaktperson i Storebrand: 

Wenche Andersen
tlf. 93 01 56 90
E-post: 
wenche.andersen@storebrand.no

Kristina Picard

Hva skjer hvis en av dine nøkkelpersoner blir langvarig sykemeldt?
Helseforsikringen reddet Ivar Stuan fra ryggsmerter, sykefravær og
mulig konkurs.
Tekst: Kristina Picard

Ivar Stuan er tidligere landslagstrener for
kombinertlandslaget og markedssjef i
fotballklubben Ham-Kam. 

I dag er han daglig leder i event- og turope-
ratøren SponsorLink, og det å være frisk og
arbeidsfør er en forutsetning for å overleve i
denne bransjen. 

Ivar har vært aktiv og sporty hele livet, men så
en dag skjer det: Store smerter i ryggen gjør
at Ivar umiddelbart må oppsøke fastlegen. Der
får han beskjed om at smertene vil gå over
med tiden, og at smertestillende er den mid-
lertidige løsningen på problemet. Dette er en
mager trøst for Ivar, som dager senere skal reise
med jobben til OL i Torino. Når han kommer
hjem derfra, er smertene uutholdelige.

– Jeg hadde så vondt at jeg måtte finne en ras-
kere løsning på problemet enn å vente på at
det skulle gå over av seg selv, forteller Ivar,
som så kommer på at han har Helseforsikring
i Storebrand.

Ivar ringer straks til Helpline, hvor han raskt
får time til MR og får påvist prolaps. Han blir
dermed sendt til en svensk spesialist, som fo-
reslår å se an situasjonen en stund, for de-
retter å vurdere operasjon. 

Omtrent en måned senere ringer legen og
spør hvordan Ivar har det. Ivar forteller at han
har det verre enn tidligere, og legen be-
stemmer seg umiddelbart for å operere. 

– Etter operasjonen har jeg vært smertefri, og
jeg var raskt tilbake i fysisk aktivitet, sier Ivar,
som senere har gått Birkebeinerrennet og sier
han føler seg i bedre form enn noensinne.
Han skryter også av oppfølgingen på syke-
huset i etterkant av operasjonen.

– Ville gått konkurs
Ivar Stuans historie er ikke unik. Derfor tegner
stadig flere bedrifter helseforsikring til sine
ansatte. De fleste som har helseforsikring, har
det gjennom sin arbeidsgiver, fordi stadig flere
bedrifter ser verdien av å holde sine ansatte
friske og i arbeid. For små og mellomstore be-

drifter kan konsekvensen av sykemeldte nøkkel -
personer være fatal.

– Med slike smerter som jeg hadde, er det
umulig å drive butikk. Man kan ikke være
kreativ eller ha et aktivt liv. Uten denne
forsikr ingen ville butikken min gått konkurs,
sier Ivar, som understreker at kostnadene
ikke bør skremme noen.

– Prisen på en slik forsikring er ingenting i
forhold til hva du får igjen, sier han.

Helseforsikring koster normalt mellom 2 500
og 3 000 kroner per ansatt. Ifølge Sintef koster
én enkelt sykefraværsdag bedriften 2 600
kroner. Dette tatt i betraktning, gjør det vans-
kelig å se bort fra helseforsikring som en god
investering for bedriften.

Forebygger sykefravær
– Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å
redusere sykefraværet, redusere ventetiden for
ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på
ansatte som blir syke, sier Leif Osland, kom-
munikasjonsdirektør i FNO. Noe av det fine med
helseforsikringen er at den dekker behandling
av plager som ofte leder til sykefravær på et
senere tidspunkt, dersom de ikke blir behandlet.

– Mange opplever en lengre periode med
sykefravær som følge av problemer med rygg,
nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsik-
ring tilbudt av forsikringsselskap garanterer
rask behandling ved private sykehus i ut-
landet og Norge, sier Osland. 

Han legger til at det offentlige er gode på å be-
handle akutte skader som for eksempel ben-
brudd raskt, mens det tar lengre tid ved
slitasjeskader i rygg, nakke, skuldre og knær.

Dette får også tannteknikerne glede av. NTTF
har nemlig avtale med Storebrand om Helse-
forsikring og bransjens medlemmer får gode
betingelser ved tegning av helseforsikring. 

Det kan du lese mer om på 
www.storebrand.no/tannteknikerforbundet
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Søknad og CV sendes til 
jogerner@online.no Tlf: 936 41 088
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Straumann AS ble grunnlagt i 1993, og
har kontorer og lager sentralt i Oslo
sentrum. Til høsten flytter de til mer
tidsmessige lokaler på Bryn.

De som møter meg på kontoret er Terje
Flem og Line Storetvedt. Line har
Norden som arbeidsplass og jobber nå
som Nordisk Training and Education
Manager, mens Terje er distriktssjef og
har ansvar for lab og protetikk i hele
Norge. De forteller om en stor utvikling,
for 15 år siden hadde de bare standard-
produkter på lager, men i dag er mye av
de protetiske komponentene overført til
CAD CAM løsninger. Dette gir i mange
tilfeller bedre produkter og med en
meget høy presisjon som er tilpasset
hver enkelt pasient. Det er pr. i dag en
voldsom utvikling i markedet. Flere og
flere tanntekniske laboratorier an-
skaffer seg skannere, og mange store
laboratorier freser til eget bruk, samt
tar imot til fresing fra kolleger. 

Terje forteller at Straumann innen CAD
CAM har et samarbeid med Dental
Wings når det gjelder laboratories-

kannere og tilhørende software. Disse
produktene ble solgt av Straumann tid-
ligere, men nå ligger utviklings-
ansvaret hos Dental Wings. Videre-
 utviklingen av den guidede kirurgiske
softwaren som heter CoDiagnostix er
også overtatt av Dental Wings.

Straumann har også samarbeid med
flere andre CAD CAM-leverandører som
for eksempel 3M, 3Shape og Exocad og
har tilrettelagt slik at disse systemene
også kan sende til Straumann sin
produksjon i Leipzig, og dermed få ori-
ginale Straumann produkter. 

Line forteller at fra da hun kom inn i
firmaet for 8 år siden har det skjedd en
stor utvikling både i markedet og på
produktsiden. Straumann er blitt en
mer innovativ bedrift som ønsker å

tilby løsninger for å hjelpe kunder med
å oppnå de mest optimale resultater i
tillegg til å gi kundene god service.
Straumann er i dag en av markeds-
lederne i Norge.

Straumann er et selskap som jobber
kontinuerlig for å forbedre eksisterende
produkter samt fremskaffe nye
innovative produkter og løsninger for
forbedret sikkerhet og fleksibilitet. Alle
deres produkter er utviklet gjennom
vitenskapelige studier.

Alle implantater som blir produsert hos
Straumann blir kontrollert visuelt og god -
kjent som et ledd i kvalitetskontrollen. 

I Norden er Straumann bygd opp som
en Nordic Hub, som har hovedkontor i
Gøteborg. Nordic Hub består av landene

På besøk hos Straumann

Straumann ble grunnlagt av Reinhard Straumann i 1954. Fram til 1970 spesialiserte firmaet
seg på materialtesting og legeringer for klokkeindustrien. Fire år senere, i 1974, presenterte
Straumann sine første tannimplantater, inkludert verdens første ett-trinns implantat.

Stein Brath |  st-brath@online.no

Flere og flere tanntekniske laboratorier anskaffer
seg skannere, og mange store laboratorier freser til
eget bruk, samt tar imot til fresing fra kolleger.
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Finland, Sverige, Danmark og Norge. Disse
landene har lokalt salgskontor og lager,
men har en del delte funksjoner blant annet
finansavdelingen, som sitter i Gøteborg. 

Det er viktig for Straumann å ha lager i alle
land de er representert i. Dette for å få varer
ut til kunder raskt. E-shop er det flere og
flere som bruker. Ved å bestille på denne
måten blir varene levert fraktfritt og man
kan legge inn bestilling hele døgnet.

På kontoret i Oslo er det 5 ansatte + 6
selgere som er fordelt på forskjellige dis-
trikter rundt om i landet. Av de 5 på kon-
toret er 3 personer ansatt på kundeservice.
En markedskoordinator og en daglig
leder/salgssjef. I disse dager ansetter Strau-
mann to nye selgere.

Straumann presenterer nå en rekke nye
produkter og løsninger for dental-
laboratorier, som inkluderer nye materialer
på cad cam og et nytt samarbeid med
Createch Medical fresesenter på
skruretinerte broløsninger. Dette sammen
med nye samarbeidspartnere, bringer dem
nærmere deres mål om å bli en total
leverandør til både tannleger og tanntek-
nikere. 

I 1990 var Straumann en ledende produsent av osteosyntese implantater. Et
oppkjøp av osteosyntesedivisjonen samme år, som nå er kjent under navnet
Synthes, markerte begynnelsen av Straumann slik det er kjent i dag.

I 2000 åpnet Straumann nye moderne produksjonslokaler i Villeret, og et
teknologi senter i Waldenburg i Sveits. I Villeret er omtrent hele lokalbefolk-
ningen opptatt i finmekanikkindustrien enten hos Straumann eller i klokke-
fabrikker som dalen er full av.

I 2004 flyttet Straumann til sitt nye globale hovedkvarter i Basel. Siden 2003
har Straumann utvidet sitt produktspekter til også å omfatte produkter for
vevsgenerering, CAD CAM og guidet kirurgi.

I dag er Straumann en global aktør innenfor dentale implantater, CAD CAM
og regenerative materialer. De har 2300 ansatte i over 70 land. Straumann
kan i deg tilby kirurgiske-, restaurerings- og regenerasjonsløsninger fra ben-
forsterkning og regenerasjon av vev, implantater og proteser, til individuelle
kroner og broer.

I samarbeid med ledende klinikker, forskningsinstitutter og universiteter
driver Straumann med forskning og utvikling av dentale implantater, in-
strumenter og regenerative produkter innenfor tannerstatning og løsninger
for å forhindre tap av tenner. 

I dag kan Straumann tilby sveitsisk presisjon over hele verden, men Europa
er fremdeles den største regionen. Deres første datterselskap ble etablert i Nord-
Amerika i 1990, siden da har de også etablert datterselskaper i Asia og Latin-
Amerika.

DET SKJER I
2015

AUGUST
Tor. 20. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3
Fre. 21.–lør. 22. Nordisk møte for 

tannteknikerforbundene, Oslo

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

OKTOBER
Tor. 15. Møte i arrangementskomiteen
Tor. 15. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
Tor. 29.–lør. 31. NTFs landsmøte og Nordental

DESEMBER
Tor. 10. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Stort utvalg 
av fagbøker for 
tann teknikere
Redaksjonen legger her ved en adresse til et forlag i
Tyskland som selger fagbøker for tannteknikere. 

Utvalget er stort og bøkene er ofte fulle av foto grafier
som støtter artiklene slik at en ikke behøver være
ekspert i tysk for å ha glede av dem. Hver bok har
også en omtale. 

Prisen er gitt og bestillingen enkel. 

Dette er nyttig stoff for den som vil videre i faget.

www.fachbuchdirekt.de
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Kunstige tenners varighet
Det spørsmålet som oftest blir stillet til
en tannlege er: «Hvor lenge varer disse
kunstige tennene?». Mange søker hjelp
hos en tannlege med en forventning om
at kunstige tenner er uslitelige og aldri
har behov for fornyelse. Et øyeblikks
refleksjon burde overbevise dem om en
viss usikkerhet ved å betrakte deres
egne tenners varighet. Varigheten av
kunstige tenner vil, til en viss grad,
avhenge av både kvaliteten på
materialene som brukes og behand-
lerens dyktighet – to veldig viktige
faktorer.
Den største utfordringen som tannlege
står overfor er den uvanlige fasongen
på det viktige organet - munnhulen. Det
er nettopp i den settingen at oppfinn-
somheten innen tannlegekunsten blir
satt på prøve. En smykkedesigner be-
streber seg på å kopiere, men det kreves
lang tids erfaring kombinert med svært
god praktisk kunnskap om mekanis-
mene og anatomien i de mest intrikate
områdene i munnhulen for å gjen-
nomføre oppgaven med suksess.
Dessuten er det et punkt som er likeså
viktig. Det gjelder den utfordringen det
er å tilpasse de nye tennene. For selv
etter å ha valgt de beste materialer og
utøvet den største nøyaktighet kan du
feile dersom du ikke har den
nødvendige kunnskap om hvordan
disse skal tilpasses og behandles. Jeg
har sett folk med kunstige tenner som
har vært tydelig kunstige for alle og en-
hver. Slik behøver det ikke å være.
Kunstige tenner skal være så godt til-
passet at selv bæreren glemmer at han
har en naturlig defekt når de er på plass
i munnen. Enkelte mennesker vil kunne

bruke dem lenger enn andre uten å opp-
leve noe negativt – kanskje i fem, ti og
til og med tjue år; men på den annen
side er det noen som opplever brekka-
sjer etter et tilsvarende antall måneder.
Årsaken er at slik som det er med de
fleste ting, slik er det også med kunstige
tenner. Noen mennesker er ikke like så
forsiktige med dem som andre. 
Det er nå en gang slik at kunstige
tenner er tvingende nødvendig for to
bestemte oppgaver, nemlig å kutte opp
mat og å kverne mat og da må man for-
vente brekkasje. Spesielt ille er det
dersom man ikke har et ekstra sett.
Personer som har uregelmessig bitt og
som har problem med å bite sammen
riktig bør skaffe seg to sett kunstige
tenner slik at de har det andre i reserve
dersom uhellet skulle være ute. For har
man først vennet seg til den komforten
de gir ved bruk så vil det oppleves som
en stor frustrasjon å være uten i den
tiden det første settet repareres.

Materialer som brukes 
i konstruksjonen av 
kunstige tenner

Det neste spørsmålet som ofte stilles
er: «Hva lages kunstige tenner av?». Du
vil kanskje bli overasket når jeg sier at
et større antall mennesketenner blir
brukt i dental sammenheng. En naturlig
tann av høy kvalitet vil kunne brukes i

mange år og beholde et bra utseende,
men man kan ikke alltid stole på at de
oppfører seg slik dersom man ikke har
full kunnskap om den vordende eier,
grunnet tennenes lave motstand mot
strømmen av mavesyre som kommer
fra eierens indre kjertler og som vil
reagere med emaljen og dermed
produsere en tiltagende og enkelte
ganger hurtig forråtnelse. Men den lite
delikate og, hvis jeg skal benytte et ikke
altfor sterkt ord, frastøtende tanken som
forbindes ved den vanlige bruken av
mennesketenner burde lede til at de
blir fjernet fra tannlegenes material-
valg. Den høye kvaliteten som de beste
mineraltenner nå har oppnådd, både
med hensyn til farger og varighet bør
være en garanti for at de heretter blir
tatt i vanlig bruk.

Mineraltenner
Det er et veldig stort mangfold i
mineraltennenes farger og kvalitet.
Tannproduksjon er blitt en eksklusiv
bransje. Det var på slutten av
attenhundre tallet at det for første gang
ble beskrevet et forsøk på å lage kuns-
tige tenner av porselen, jord og
mineraloksyder i et slikt forhold at de
lignet naturlig tannemalje i farger og
gjennomskinnelighet. Etter en lang
serie med eksperimentering og varier-
ende suksesser oppnådd man en stor

DENTALT TILBAKEBLIKK
Følgende artikkel er hentet fra side 17 i en bok utgitt i England i 1852, skrevet av tannlege og
kirurg J. W. Davenport, Hull, England. Av Stein Staal.

“The Mirror of 
Dentistry, A Review of 
the present State of the
Dental Profession”

Personer som har uregelmessig bitt og som har
problem med å bite sammen riktig bør skaffe seg 
to sett kunstige tenner slik at de har det andre 
i reserve dersom uhellet skulle være ute.
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grad av perfeksjon og kvalitet. De tidlige
beskrivelser av forsøkene er veldig
enkle og er lite tilgjengelige og som i
alle andre historier om oppfinnelser så
viser også disse at det var en vaklende,
men likevel progressiv utvikling. 
Den som gikk i bresjen med de første
forsøkene på å beherske denne viktige
kunsten var den franske kjemikeren
Duchateau fra St. Germain-eu-Laye. Han
forsøkte i 1774, i Paris, å konstruere en
protese av porselen som kopi av en
protese i elfenben som han hadde fått
tak i. Han samarbeidet med en
porselensfabrikant i Paris og lykkes
raskt med stor oppfinnsomhet å lage
en noe uperfekt kopi av originalen. Et
problem som han ikke hadde regnet
med, var formforandringen som oppsto
under brenningen. Duchateau søkte
derfor hjelp og råd hos kirurgen og
tannlegen Dubois de Chemant som
hadde en veldreven tannlegepraksis i
Paris. De lykkes snart med å fremstille
en perfekt kopi. 
Dubois de Chemant tok over eks-
perimentene med blandingsforhold av

mineraloksyder og videreutviklet frem-
stillingsteknikken slik at det ikke bare
ble mer akseptert farge på tennene,
men også en rosa teint på den synlige
delen av «tannkjøttet».
Resultatet ble så høyt verdsatt at de
Chemant oppnådde stor respekt fra
vitenskapelige kretser og rikfolk i Paris.
Av enda større verdi var et kongelig
patent som han ble tildelt av Ludwig
XVI. 
Duchateau gikk til rettsak for å bli
tildelt tittelen «oppfinner» av metoden,
men tapte for de Chemant i retten. 
Blant andre franskmenn som kastet seg

på fremstilling av «mineraltenner»
finner vi Fonzi, Pernet, Desforges osv.
Ved begynnelsen av den franske revolu-
sjon (1789-1799) reiste de Chemant til
England hvor han introduserte sin
«mineralpasta». I England bør nevnes
gullsmed Claudius Ash (1792-1854)
som også involverte seg i fremstilling
av «mineraltenner» og som står som
oppfinner av de vakre transparente
«Gold Tube Teeth».
Blant andre tidlige produsenter i Eng-
land var: Lemale i London, Helsay i
Manchester. 

Et problem som han ikke hadde regnet med,
var formforandringen som oppsto under
 brenningen. Duchateau søkte derfor hjelp 
og råd hos kirurgen og tannlegen Dubois 
de Chemant som hadde en veldreven 
tannlegepraksis i Paris. De lykkes snart med 
å fremstille en perfekt kopi.

HØRING: Forslag til økning 
i  tannteknikernes - og andre
private helsetjenesters 
- tilskudd til NPE
Alle foretak innen private helsetjenester har siden 2009 pliktet å innbetale tilskudd
til Norsk Pasientskadeerstatning for autorisert helsepersonell ansatt i foretakene. For
NTTFs medlemmer gjøres dette via en kollektivavtale NTTF administrerer, og dere
medlemmer får en egen faktura for dette tilskuddet årlig, i 1. kvartal.

Tilskuddet fastsettes i forskrift for hvert år, og har siden 2013 vært på kr 513 pr år
for autoriserte tannteknikere, som er i risikogruppe 1, sammen med bl.a. tann-
pleiere, vernepleiere og sykepleiere. 

Til sammenligning er en tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin, protetikk
og tannleger som arbeider med implantat i risikogruppe 6a med et årlig tilskudd
på 12 630,-, mens andre tannleger er i risikogruppe 5 og betaler kr 6 150,- pr år.

Med tilskuddssatsene ble fastsatt ble det lagt til grunn en del anslag knyttet til
skadebildet og antall årsverk. Det viser seg nå at disse faktorene har utviklet seg
annerledes enn forutsatt og dagens tilskudd gjør ikke ordningen selvfinansierende
slik det er forutsatt. På en høring som er ute nå er det derfor foreslått å øke til-
skuddene til ordningen, noe som vil medføre at tilskuddet for tannteknikere øker
til kr 749,- årlig. 

Norges Tannteknikerforbund har blitt bedt om høringsuttalelse i sakens anledning,
og vil gi vårt høringssvar innen fristen 15. oktober. Høringssvaret vil bli lagt ut på
våre medlemssider på www.tannteknikerforbundet.no. 

DIV. 
TANN-
TEKNISK 
UTSTYR 
SELGES
Tlf. 926 86 128
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Av Alex Trashuk

I løpet av 4 praksisuker fikk jeg prøvd
meg på det meste innen stålarbeider det
vil si modellering, sliping og polering.
Jeg har laget en del plater fra bunnen av
og ble godt kjent med daglige arbeids -
rutiner på et tannteknisk laboratorium.
Det har gitt meg en anelse om hvordan
tannteknikerens arbeidshverdag er,
noe som er en god del annerledes enn
det å være på et høyskolelaboratorium.
Etter endt praksisperiode har jeg be-
stått avslutnings - eksamener på HIOA
og hadde autorisa sjonen min i boks.

Når sommerferien var over var det på
tide å begynne å lete etter jobb. Jeg tok

kontakt med Tharaldsens Stållab igjen
og fikk tilbud om en deltidsstilling som
jeg takket ja til. Arbeidsoppgavene var
engasjerende og utfordrende. Etterhvert
fikk jeg lyst til å utvikle mine kunn-
skaper i denne nisjebransjen. Da best -
emte jeg meg for å søke om utdannelses-
stipend fra Norsk Orthoform Depot AS.

Da det ble kjent at det er jeg som er den
heldige vinneren av stipendet, startet et
omfattende arbeid om å finne det mest
aktuelle kurset. Selv om det lages lite av
det i Norge var målet å lære mer om tele -
skop kroner og attachements. Snart ble
det oppdaget at det er ytterst få i Norden

og heller ikke så mange seriøse aktører
i utlandet som tilbyr kursing i akkurat
denne type stålkonstruksjoner. Det var
flere som mente at tyske BEGO var verdt
å undersøke. Det er et veletablert mid-
dels stort selskap som er representert i
over 100 land og har sitt hovedselskaps-
kompleks i Bremen, Tyskland. Selskapet
ble opprettet i 1890 av Dr. Wilhelm
Herbst og har stått for høyt utviklede og
høy kvalitet på produktene siden.

Etter å ha utvekslet en god del e-mail og
gjennomført et titalls telefonsamtaler
med BEGO, ble det endelig ordnet med
dato for kursoppstart, fly og hotell.

På kurs hos BEGO

Den aller siste del av tannteknikerutdannelsen består av en praksisperiode på 4 uker.
Praksisplassen måtte vi skaffe oss selv uten hjelp fra utdanningen. Etter å ha hørt litt
rundt, ble det klart at Knut Tharaldsen er mannen å gå til. Han har over 40 års erfaring 
i faget i driver et veletablert stållaboratorium Tharaldsens Tanntekniske Stål. Lab i Oslo
sentrum. Til tross for at Knut hadde mye å gjøre fikk jeg praksisplassen og der startet
min historie som ståltekniker.
Det var en god anledning til å lære mer om det jeg kunne lite om og hadde stor interesse
for. Vi var så vidt borti Co-Cr skjeletter for en delprotese på HIOA, men det vi lærte ga
meg økt interesse for akkurat denne type arbeider.    
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Bremen er en nydelig by med masse
spennende historie og inkluderer en
kombinasjon av arkitektur både fra 1200-
 tallet og moderne tid. Byen er den tiende
største i Tyskland med ca 547 000 inn-
byggere. Det er noe uklart når Bremen
ble grunnlagt, men byen ble et bispe -
sete i det åttende århundre.
Byen var viktig i prosessen med å inn-
føre kristendommen i Skandinavia, og
ble blant annet plyndret av en «Rørik av
Dorestad» i 859. På 1100-tallet ble biskop -
enes makt utfordret av Henrik Løve, og
byen ble etterhvert en viktig handelsby.

Jeg ble veldig godt tatt imot hos BEGO
hvor alle medarbeidere var meget
hyggelige og svært imøtekommende.
Mentoren min er en erfaren tekniker
med mastergrad og over 10 års erfaring
i innen det meste av tannteknikk.
Roman Tschuprunow er en meget dyktig
tekniker. Han forklarte ting enkelt og
nøyaktig. Hadde logiske forklaringer og
svar på spørsmål jeg lurte på. I tillegg
delte han med meg en god del tips og
snarveier som han tillærte seg gjennom
sin omfattende arbeidspraksis.  

Attachements og teleskoperende kroner
består av patrise og matrise, og primær
og sekundær konstruksjon. 
Avhengig av konstruksjonen av at-
tachements vil en av delene være festet
til en kunstig krone eller et implantat,
fikseres inne i tannens krone eller
limes til kronens hardvev. Den andre
delen vil være integrert i en avtakbar
protese og brukes for å gi en mekanisk
forbindelse mellom de naturlige og
kunstige tenners tannbue.
En teleskop krone i likhet med attache-
ments vil ha en primær konstruksjon
som vil være sementert på en preparert
tann eller limt- eller mekanisk retinert
på et implantats abutment. I likhet med
attachements vil den sekundære kon-
struksjonen være festet til en avtakbar
protese eller andre typer avtakbare løs-
ninger. Det er egentlig kun fantasien
som begrenser bruk av denne type be-
handling.

Fordelene med attachements og
teleskoperende kroner sammenliknet
med en konvensjonell klammerprotese
er først og fremst estetikk. Klammere
er ofte synlige, mens attachements og
teleskopkroner sitter inne i tannen eller
er dekket med keram eller en
protesetann.
Tilvenningsperiode hos pasienten er
kortere, og protesens levetid er lengre.
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Det gir bedre belastningsfordeling og
bedre passform en hos klammer-
protese.
I tillegg kan man bytte ut matriser og
friksjonselementer. 
Ulempen er først og fremst kostnad på
denne type arbeider. Det kreves også en
del ekstra utstyr, høy presisjon og gode
kunnskaper av tekniker, samt grundig
forarbeid fra tannlegen. F.eks. Paraskop
M koster ca. € 6 000 i Tyskland.

Kasus jeg jobbet med var en O.K. med
attachement Ancora med interlock tann
13,14, og teleskoperende krone med
friksjonselement tann 24.
Kurset varte i 4 dager slik at fikk prøvd
meg på:

● Definisjon av innførselsretningen
● Planlegging av konstruksjonens

form og utstrekning
● Blokkering av undersnittet,

 forberedelse av brennmodell med
akryllås

●Modellering av fullanatomiske
kroner

●Modellering av primær- og
sekundær konstruksjon av
teleskoperende krone

● Investering, utbrenning og støping
● Fresing med Paraskop M
● Tilpasning, sliping og polering

Til å være såpass ny i faget syntes
mentoren jeg gjorde det meget bra
siden jeg fikk det til fra første forsøk. I
tillegg var han overrasket over at vi
klarte å overholde tidsfristene til tross
for at kurset varte én dag mindre enn
planlagt.

Foruten om selve kurset, ble jeg med på
en guidet tur i BEGO komplekset. Det
var spennende å se det enorme
fresesenteret som har kapasitet til å
frese ut i alle tenkelige materialer rundt
2000-3000 units dagen. Det hel-
automatiske lageret og produksjons-
senteret av maskiner og materialer
imponerte også med sine gigantiske
proporsjoner.

Til slutt vil jeg si at kurset har gitt meg
ny inspirasjon og kunnskap til å lage
spennende og mer avanserte konstruk-
sjoner innen avtakbar Co-Cr basert
protetikk.

Jeg vil med dette si TUSEN TAKK til
Norges Tannteknikerforbund og Norsk
Orthoform Depot AS for stipendet!  

Tenner_i_Fokus_3-2015  16.08.15  20.45  Side 34



August 2015  | Tenner i fokus | 35 |

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

Utmerket flyteegenskap

Fremragende lesbarhet

Thermo-reaktiv herding

00
20

27

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

Løsning nr. 2-2015:
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Av Marit Hollerud, daglig leder i Saga Bedriftshelsetjeneste – med rammeavtale NTTF

Betraktninger om 
bedriftshelsetjenesten

Forstår du BHT?
De fleste av de små helseforetakene
(tannteknikere, leger, tannleger fysio -
terapeuter m.m) ser kun på BHT som
nok et tiltak som er påtvunget fra
myndighetenes side; altså øket byrå-
krati og en merkostnad uten merverdi.
Felles for denne gruppen ser ut til å
være at man ikke helt forstår hva
dagens BHT omfatter og hvordan BHT’n
faktisk kan bistå bedriften i det daglige.
Mange har fortsatt den holdning at BHT
er synonymt med helsekontroller – altså
«kjøttkontroll» - og ser ikke relevansen
av dette når alle har fastlege.

Hva er BHT?
BHT’ne har riktignok legefunksjon å
tilby sine medlemmer, men realiteten
er at i en moderne BHT er helseunder-
søkelsene kun en liten del av virk-
somheten.

BHT har stor kompetanse innen rekke
områder som kan være svært relevante
for små helseforetak. Du sitter neppe
med en egen spesialutdannet personal-
sjef?

BHT må først og fremst betraktes som
en spesialist i arbeidsmiljø – og her
snakker vi arbeidsmiljø i vid forstand,
eksempelvis:

• Lys, luft, ventilasjon
• Eksponeringer i hver bransje
• Helsefremmende
• Sykeforebyggende
• Samarbeid og organisering
• Avtaler
• Konflikthåndtering
• Ergonomi og arbeidsplass-

vurderinger
• Rutiner og prosedyrer
• Skjema for HMS

Det er to måter å fremme arbeidsmiljø
og redusere sykefravær på:

• Forebygge eller
• Reparere

BHT er nok den sterkeste forebyggende
eksterne bistand en bedrift kan benytte
for å skape og beholde trivsel og godt
arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Spesielt om det psykososiale
miljøet:

Vi ser at etterspørselen etter megler/
konflikthåndterer og teamcoaching
øker. Arbeidsgiverne ser verdien i å
rydde opp og bruker heller ressurser på
dette enn mye annet. Trivsel verdsettes
og for å beholde de gode arbeidstakerne
blir dette bare viktigere og viktigere.
Spør oss om du har problemer – vi er
der for dere og kommer inn som en
nøytral part

Bruk av BHT:
Det er naturligvis en fordel dersom man
ikke har behov for de tjenestene BHT
kan tilby. Men vi ser jo at de som aktivt
har benyttet BHT har sett verdien av bi-
stand for bedre arbeidsmiljø. Denne
gruppen er gjerne «gjenbrukere» av sin
BHT og det setter vi stor pris på

Om oss:
Saga Bedriftshelsetjeneste er lands-
dekkende og har en rammeavtale med
NTTF. Det betyr lavere priser og ekstra
god service for tannteknikerne.

Vi har som sagt en god pris og vi gjør
en god jobb for våre medlemmer.  Det
undrer meg derfor at det er mange som
fortsatt ikke har knyttet seg til BHT.
Selvfølgelig har noen av dere valgt
lokale BHT, men slettes ikke alle.

Saga Consult:

Saga Consult er vårt søsterselskap.
Svend Holum arbeider der som øko-
nomirådgiver.  Han har gjennom årene
foretatt verdivurderinger og bistått ved
overdragelser innenfor mange bransjer
– også for tannteknikere.  

Han har utviklet en HMS-perm som
opprinnelig ble laget for tannleger, men
som er tilpasset tannteknikerbransjens
utfordringer. Dette rimelig, enkelt å
bruke og ikke mer enn nødvendig.

Svend skal holde HMS-kurs for daglig
ledere på årsmøtet deres, og jeg
anbefaler virkelig å delta. Dette er et
meget bra og bransjetilpasset kurs som
kan være til stor hjelp i HMS-arbeidet
fremover.

Ta kontakt på telefon 91 56 29 32 eller
mh@sagabht.no for et godt tilbud på
 bedriftshelsetejeste.

Sjekk også www.sagabht.no eller på
Facebook

Vi gleder oss til å møte dere i Drammen
på NTTF’s årsmøte i 25. og 26.
september og håper mange besøker vår
stand!

Det er nå over 5 år siden det ble lovpliktig med medlemskap i en BHT for alle
helseforetak i Norge.  Her følger en kort oppsummering av erfaringene vi har
høstet blant våre medlemsbedrifter.
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ALT ER MULIG
prosesserbart materiale og dak/dap-systemer

M1 WET HEAVY METAL FRESEMASKIN

 - Tar liten plass

 -

 -
verktøyveksler

 -

 - ®

titandistanser 

 -

 - Utstyrt med sperreluft

M5 HEAVY FRESEMASKIN

 -

 - Milling Spindle Hard Automatic M5 med automatisk verktøyveksler

 -
Wet Grinding / Wet Milling M5

 - ®

råemner for støpte 
titandistanser 

 -

 - Utstyrt med sperreluft

Temp Premium 
Flexible Transpa Burnout Try-In I / Try-In II Voks Trevirke

Temp Premium Transpa Temp Premium FlexibleTemp PremiumTemp Basic TranspaTemp Basic X-RayTemp Basic Tissue

Temp BasicZirconia CreativePrettau® Zirconia Anatomic Coloured ICE Zirkon TranslucentPrettau® Anterior® 

Glasskeramikk Titan Raw-Abutment®

Bridge-Rod Titan 5 / 
Chrom-Cobalt

Tecno Med / 
Tecno Med Mineral

Chrom-CobaltSintermetall 
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Good questions can lead to even
better answers. “How do I train young
people to become good dental tech-
nicians?” Zirkonzahn responds with an
extraordinary course program, the
“Military School”. Question: “What does
dental technology have to do with the
military?” Zirkonzahn: “Military training
contains certain elements that can
prepare young people for working life.
Our five-day training focuses on dental
technology. While all aggressive and
warlike items of the military are left out,
characteristics such as simplicity, dis-
cipline, loyalty and diligence remain.”

Apprentices and young technicians take
responsibility for themselves, but also
for the group. They have to comply with
strict rules and accept challenges. This
will strengthen their self-confidence and
bind the group together. This stimulating,
encouraging and trusting atmosphere
creates motivation and motivation is a
good basis for successful learning.

The young dental technicians can fully
concentrate on improving their skills.
Manual modelling, the handling of the
Zirkonzahn CAD/CAM software, the
virtual articulator, the facial scanner
Face Hunter, the elaboration of a
Prettau® Bridge, the new Zirkonzahn
materials, such as Prettau® Anterior®,
the coloring with the Colour Liquid
Prettau® Aquarell, the ceramic layering
and the new ICE Zirkon 3D Stains by
Enrico Steger are on the agenda.

The entire professional career of the
participants still lies ahead of them.
The military school’s holistic approach
to dental technology leads also the less
sports-minded to surprising insights,
such as: “The morning sports were
exhausting! But I realized that exercise
is of crucial importance for dental tech-
nicians. Because we have chosen a
craft, which involves a lot of sitting.
Correct exercising can efficiently
prevent pain ful back problems. More-
over, it helps to be more concentrated
at work.”

The quarters are designed in a very ori-
ginal way. They remind us of a
dormitory at the army: reduced to the
essential, but still modern, convenient
and comfortable. After a strenuous but
rewarding week with many new ideas
and impulses, the young dental tech-
nicians return to their everyday life to
apply their newly learned skills. 

ZIRKONZAHN MILITARY SCHOOL 

– for the young
and wild!

Ann-Katherine Martin from Laval in
Québec, Canada and Pieta Harviainen
from Hämeenlinna in Finland were
two of the attendees. They kindly
agreed to answer a few questions
about the Military School, in order to
describe their experiences. 

Zirkonzahn: “The Military School is
not a very conventional educational
program. What did you think when
you first heard about it? Did your idea
change during the week?

Ann-Katherine: “Mr. Enrico Steger
(editor’s note: CEO of Zirkonzahn)
showed a promotional video about
the Military School at his conference
in Montreal – so I actually did already
know about it. I immediately asked
my boss if I could go. For me a dream
came true. Obviously the focus lies on
dental technology and not on Military,
but the special atmosphere motivates
you.”

Pieta: “At first, I asked myself ‘what is
it?’ and then I was really excited be-
cause I found out that it is a great op-
portunity. It is a week full of excite ment
and intensively focused training.”

Zirkonzahn: “The Military School’s
basic concept is formed by the non-
aggressive and non-martial virtues of
the military. What virtues did you
learn?

Ann-Katherine: “Before leaving
Canada I thought I was going on
holidays, and I did not believe in the
strict program. Now I am physically
and mentally tired – but in a positive
way! The Military School week helps
you to become faster with the

CAD/CAM and in running (laughs).
Moreover I found out that you do not
need a lot of things to survive.”

Pieta: “The military aspect was not
the main thing. However, it was very
intensive. One week of Military School
taught me discipline – I will now also
work more at home.”

Zirkonzahn: “Zirkonzahn is not just
dental technology, but also the forge
site of the “Heroes” of dental tech-
nology of tomorrow. What
conclusions do you draw for your
future after five days of Military
School?

Ann-Katherine: “I learned discipline.
For example, the morning sports was
new for me. I will definitely take it
home and try to keep doing it. At the
beginning, it was a sheer torture, I had
even tears in my eyes, but it was
good. I found out that you do not
need to be the best but to compete
and to fight for yourself. I feel very
different, I feel more self-confident. In
addition, the group spirit was very
nice. I made some new friends who
share my passion for dental tech-
nology. Exchanging your experiences
was very prolific and rewarding for
every one of us. Now I am not afraid
any more to pass the ocean to learn
more (laughs).”

Pieta: “I do not feel very different,
maybe a little thinner (laughs). But I
definitely will take home some good
things from the Military School. It was
a great time, I learned a lot, I made
some new friends with whom I could
exchange my experiences. We had an
extraordinarily good team spirit.

From March 30th to April 3rd the first Advanced Military School
for Girls was held. It was an international one: young female
dental technicians from Canada, Finland and Scotland visited
the South Tyrolean Alps and tried to overcome their limits.
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For further information about the
Zirkonzahn Military School visit
www.zirkonzahn-education.com.
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Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap –

Hvilken selskapsform
skal jeg velge?
Jeg har drevet tannteknikervirksomhet gjennom mitt enkelpersonforetak i ni
år, og har i de siste to årene opplevd god omsetningsøkning. Jeg vurderer
derfor nå å ansette én eller to personer i virksomheten. Kan jeg gjøre dette
uten å omdanne virksomheten til et aksjeselskap? Er det gode grunner til 
å etablere et aksjeselskap eller kan jeg fortsatt drive virksomheten gjennom
et enkeltpersonforetak? 

n.n

Det er både fordeler og ulemper knyttet til det å drive virksomhet gjennom et
enkeltpersonforetak (ENK) og et aksjeselskap (AS). Begge selskapsformene er
anerkjente i Norge i dag, likevel slik at AS nok er ansett som en mer seriøs og "ordnet"
selskapsform enn ENK.

En grunnleggende forskjell mellom AS og ENK er ansvarsomfanget. I et AS er eiers
ansvar begrenset til den kapital som skytes inn i selskapet, mens en innehaver av et
ENK fullt ut hefter for foretakets gjeld og forpliktelser.

Det er ingenting i veien for at ditt ENK kan opptre som arbeidsgiver etter
arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 (aml), all tid "… virksomhet som sysselsetter
arbeidstaker …" omfattes av loven, jf. aml. § 1-2 (1). Videre vil et ENK i så tilfelle falle
inn under definisjonen av "arbeidsgiver" i aml. § 1-8 (2):

"Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å
utføre arbeid i sin tjeneste."

Får du ansatte i enkeltpersonforetaket ditt (eller i et AS), må du melde disse til
Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Skatt som trekkes fra de ansattes
lønn skal overføres til egen skattetrekkskonto. Andre viktige forhold som må være på
plass er at det må:

• Utarbeides arbeidskontrakt
• Innbetales arbeidsgiveravgift av lønn
• Innføres HMS-system
• Tegnes yrkesskadeforsikring
• Opprettes OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

Ansettelse av én eller flere personer kan derfor medføre så mange nye forhold at du
bør vurdere å skaffe deg en regnskapsfører, dersom du ikke allerede har det.

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.

Tenner_i_Fokus_3-2015  16.08.15  20.45  Side 40



August 2015  | Tenner i fokus | 41 |

Dersom du går til det skritt å ansette noen, bør du tenke nøye
gjennom om risikobildet i virksomheten din endrer seg, slik
at du av den grunn bør vurdere å omdanne til ditt
enkeltpersonforetak til et AS.

Det kan være viktig å merke seg at du som innehaver av
ENKet ikke kan ansette deg selv i ENKet.

Ut over dette skal følgende fordeler ved å drive gjennom et
ENK særlig nevnes:

1. Ikke noe krav til minimum stiftelseskapital. I AS er
kravet til minimum aksjekapital kr 30 000.

2. Du disponer alle midlene i ENKet. Skattemessig blir det
ett felles skatteoppgjør for deg og din virksomhet.

3. Underskudd kan føres til fradrag i annen inntekt du
som innehaver har, for eksempel lønnsinntekt. I AS kan
man kun framføre underskudd til motregning mot
framtidig overskudd. Underskuddet til et AS vil derfor
”mistes” dersom selskapet avvikles uten å ha gått med
overskudd.

4. ENK kan senere omdannes skattefritt til et AS.

5. ENK er mer aktuelt i tilfeller hvor risiko ved
virksomheten er lav.

6. Det er færre formalkrav i forbindelse med opprettelse
og drift av ENK, for eksempel ved at ENK ikke vil være
omfattet av aksjeloven.

7. Ikke regnskaps- eller revisjonspliktig, med mindre
ENKet har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner
eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20
årsverk (ENK må likevel levere selvangivelse og
næringsoppgave (ikke for de fleste ENK med under kr
50 000 i inntekt) og har i de fleste tilfelle bokførings -
plikt). AS har regnskaps plikt.

Følgende fordeler ved å drive gjennom et AS skal særlig
nevnes:

1. Lavere risiko, all tid ansvaret er begrenset til den
innskutte kapital i ASet. Ved konkurs dras ikke eiernes
privatøkonomi inn, såfremt det ikke foreligger personlige
garantier/kausjon eller erstatnings betingende forhold.
Virksomhet gjennom et ENK innebærer ubegrenset
personlig ansvar for ENKets forpliktelser og gjeld (for
eksempel leverandørgjeld).

2. Aksjonær (eier) kan ansette seg selv og få utbetalt lønn
fra ASet. Lønn danner grunnlag for bedre trygderettig -
heter (blant annet rett på dagpenger ved arbeidsledighet,
mulighet til å permittere seg selv ved driftsstans og
sykepenger) enn næringsinntekt fra et ENK.

3. ASet kan ha flere eiere (aksjonærer). Et ENK kan bare ha
én eier.

4. Kan benytte statens satser ved tjenestereiser.

5. Kan på visse vilkår få skattefritak for utdannelse.

6. 27% skatt på overskuddet dersom kapitalen reinvesteres
i selskapet (utbytteskatten utsettes til det året man tar ut
utbytte). ENK må fullt ut skatte av hele overskuddet i
opptjeningsåret.

7. Omfattes av fritaksmetoden (skattefrie aksjeinntekter) 

Det skal avslutningsvis presiseres at det i alle tilfeller bør
foretas en konkret kommersiell, finansiell og juridisk
(primært selskaps- og skatterettslig) vurdering av hvilken
selskapsform som vil passe best på den enkelte virksomhet.  

Lykke til videre med virksomheten og eventuelle ansettelser!

-o0o-

Adresseendringer
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer i NTTF/Faglig Forum, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre
abonnenter om å sende oss varsel om ny adresse, epost eller telefon.

Send en epost til nttf@tannteknikerforbundet.no.
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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
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS Tanntkenisk Lab,
PB 236, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 31 56 29, E-mail: knut.fredriksen@fredfiber.net      

HORDALAND TANNTEKNIKERFORENING
Hanne Dahle, Os Tannteknikk
Torvgata 14, 5200 OS
Telefon: 56 30 66 90, E-mail: ostannteknikk@gmail.com

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

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

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

SØRLANDET TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

HEDMARK OG OPPLAND TANNTEKNIKERFORENING
v/ Inger Dervo, Tannteknisk Service
Vormestuguveien 40, 4024 LILLEHAMMER
Telefon: 61 28 59 10, E-mail: inger.dervo@bbnett.no
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VI SØKER TO NYE MEDARBEIDERE
På grunn av økende arbeidsmengde ønsker vi å utvide teamet på ArtPro Dental Design med flere  
dyktige fagfolk. Vi søker etter porselenstekniker med lang erfaring og øye for estetikk. Må beherske 
store protetiske arbeider, hovedsakelig keramiske. 
Vi søker også tekniker med Cad-cam erfaring.  
Personene må kunne jobbe i team og må være positive til materialutvikling i bransjen.

Send søknad og CV på mail til gad@art-pro.no

ArtPro Dental Design A/S
www.art-pro.no
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund

Velkommen til 
Landsmøtet i Drammen 
25.–26. september 2015!

Påmelding: http://goo.gl/te2d15
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