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Etter at organisasjonsendringen i NTTF ble
vedtatt med overveldende flertall ved års-
møtet i september, kjennes det godt å
kunne starte arbeidet med å få på plass et
godt rammeverk rundt den nye organisa-
sjonen. Styret og sekretariat må tenke nytt
når det gjelder hva vi skal fokusere på både
når det gjelder lokalforeningstilknytning og
å få til gode medlemsfordeler for den
enkelte tanntekniker, i tillegg til de gode
ordningene vi allerede har på plass for
medlemsbedriftene. Samtidig skal vi være
en tydelig aktør opp mot myndighetene, og
ha fokus på autorisasjonens betydning og
vi skal jobbe for å bli mer synlig i refusjons-
ordningen. Vi fortsetter også dialogen med
avdeling for medisinsk utstyr for å påvirke
og få på plass nye retningslinjer for oss som
produsenter. NTTF er også i jevnlige møter
med tannteknikerutdanningen med fokus
på endringer som blant annet vil medføre
mer klinisk behandling inn i studieplanen. 

Styret skal samles i januar og kommer da
til å drøfte viktige spørsmål rundt et nytt
rammeverk for organisasjonen. Vi vil blant
annet vurdere tilknytningen mellom NTTF
og lokalforeningene. Organisasjonsutvalget
anbefalte i sin innstilling å løse opp den
nåværende tilknytningen, der lokalfor-
eningenes medlemmer må være medlem -
mer i NTTF. Styret ser både positive og
negative sider med forslaget, og dette spørs-
målet er foreløpig uavklart, da det ikke ble
behandlet under årsmøtet i 2015. Da var
hovedfokuset for styret å få vedtatt or-
ganisasjonsendringen, for deretter å starte
arbeidet med rammeverket. Dersom til-
knytningen løses opp vil den naturlige in-
formasjonsflyten mellom NTTF og lokal- 

foreningene opphøre, og vi vil heller ikke
ha den dialogen vi har hatt gjennom leder-
konferansen, noe som har vært et nyttig
styringsverktøy for styret i NTTF. Da vil det
kanskje heller ikke være naturlig for lokal-
foreningene å ta opp saker vi jobber med i
NTTF i samme grad som tidligere. Det kan
også medføre at noen velger «bare»
medlemskap i lokalforeningen, og det kan
dermed føre til et svakere medlemsgrunn-
lag for NTTF. Eller det kan  medføre at noen
er medlemmer bare i NTTF, og ta bort
grunnlaget for lokalforeningen – dette er
tosidig, og kan i verste fall gjøre at lokalfor-
eningene og hovedorganisasjon blir kon-
kurrenter. Lokalforeningene vil da sann- 
synligvis konsentrere seg om å jobbe mer
for lokalt samhold, faglige kurs og sosiale
samlinger. Tilknytningen til NTTF ved
dagens modell ligger ikke til hinder for
dette. Dersom vi ønsker å beholde til-
knytningen som i dag, kan det løses ved at
det blir lik kontingent i alle lokalforeninger,
krevd inn sammen med kontingenten i
NTTF, og at den deretter blir betalt ut igjen
til lokalforeningene. Styret vil vurdere
positive og negative sider ved en fristilling
av lokalforeningene, både for lokalfor-
eningene og NTTF, og vi ser for oss forskjel-
lige løsninger, og vi vil arbeide for å
fremme et konstruktivt forslag til neste års-
møte i NTTF.

For bedriftene har vi mange gode medlems-
fordeler på plass allerede, både med
skreddersydd kvalitetssystem, etterutdann-
ingsprogram for alle ansatte med minst to
kurssamlinger i året, og poengsystem som
gir dokumentasjon på gjennomført faglig
oppdatering. Vi yter også rådgivning ved

Nytt rammeverk for
det nye NTTF skal på
plass!

LEDER

For bedriftene har vi
mange gode
medlemsfordeler på
plass allerede, både
med skreddersydd
kvalitetssystem,
etterutdannings -
program for alle 
ansatte med minst
to kurssamlinger 
i året, og poeng-
system som gir
dokumentasjon på
gjennomført faglig
oppdatering. 

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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registrering i blant annet utstyrsregis-
teret og oppfylling av myndighetskrav.
I tillegg har vi en rekke gode forsik-
ringsordninger for medlemsbedrifter.
NTTF skal jobbe for å sikre et godt
arbeidsliv, for både arbeidstaker og
arbeidsgiver, og herunder sikre at
medlemsbedriftene har tilgang til gode
systemer for HMS og bedriftshelsetje-
neste, noe som er viktig for alle som
arbeider i bransjen. 

Nå vil vi vurdere hvilke medlemsfor-
deler vi bør ha på plass for den enkelte
tanntekniker. Etterutdanningsprogram -
met for alle tannteknikere er like viktig
for alle, og som ansatt tanntekniker kan
du vise frem dokumentasjon på kurs-
deltakelse i NTTF’s regi, noe som kan
være et fortrinn på arbeidsplassen eller
dersom ny jobb skal søkes. Våre kurs i
sentrale emner, som hygiene, faglig for-
svarlighet, avtrykkstaking og sykdoms-
lære er diplomgivende. Vi vil jobbe for
at medlemskap i NTTF, og poeng i etter-
utdanningsprogrammet skal være et
kvalitetsstempel for den enkelte tann-
tekniker.

Styret og sekretariat vil jobbe for å opp-
rette gode fordels/innkjøpsavtaler for
den enkelte, så som bil, dekk, hotell,
forsikringer etc, her er vi allerede inne
i reforhandlinger med aktuelle leveran -
dører. Vi ser også til andre medlems-
organisasjoner, for å få ideer til nye
gode medlemsfordeler. Styret vil vurdere
om vi skal opprette faste halvårlige
treffpunkter i distriktene, med faglig
innhold fra våre leverandører og enkel
servering, og arbeide for å skape gode
møtesteder for alle som jobber som
tanntekniker ute i distriktene. Målet er

at du som tanntekniker i tillegg til ver-
dien du opplever som likeverdig
medlem i en interesseorganisasjon for
yrkesgruppen din, kan tjene inn deler
av det du betaler i kontingent på ulike
rabattavtaler.  

Vi vil også arbeide for å øke bevisst-
heten til den enkelte tanntekniker
rundt viktigheten av å ha autorisa -
sjonen på plass. NTTF følger også nøye
med på eventuelle brudd på autorisa -
sjonsbestemmelsene. SAK (Statens
Autorisasjonskontor for Helsepersonell)
håndhever regelverket strengt, noe vi
fra NTTF’s side er glade for, og har
etterlyst i enkelte tilfeller tidligere.
Dersom du er ansatt som tanntekniker,
skal autorisasjonen være på plass. Vi
har sett tilfeller der utenlandske «tann-
teknikere» uten norsk autorisasjon har
vært ansatt som «tanntekniker» i en
årrekke, før de velger å søke om auto-
risasjon. SAK godkjenner da ikke den
tiden de har jobbet i Norge som praksis,
og dersom utdanningen i det aktuelle
land ikke er på nivå med den Norske
bachelorutdanningen, blir ikke auto-
risasjon innvilget. SAK kan i slike
tilfeller utstede en lisens, med varighet
på 6 måneder til 2 år, der vedkom-
mende må gjennomgå en opplærings-
periode før autorisasjon kan søkes på
nytt. 

Husk at dersom det i stillingsbeskriv-
elsen står tanntekniker i arbeidskon-
trakten skal autorisasjonen være på
plass. 

Jeg ønsker med dette alle
medlemmer og lesere en fin
julehøytid og ett riktig godt nytt år!

Vi ser også til andre medlemsorganisasjoner, for
å få ideer til nye gode medlemsfordeler. Styret
vil vurdere om vi skal opprette faste halvårlige
treffpunkter i distriktene, med faglig innhold fra
våre leverandører og enkel servering, og arbeide
for å skape gode møtesteder for alle som jobber
som tanntekniker ute i distriktene. 



• inLab 15.0 SW med tre valgfrie moduler
• Tilpasset det tanntekniske laboratoriet 
• Mulighet for STL-integrasjon
• Mottak av intraorale avtrykk 
• Ingen påkrevde oppgraderinger, månedlige lisenskostnader eller gebyrer per produserte enhet
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MODUL 2 
Implantat

MODUL 3
Filkonvertering

ÅPEN STL
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Tenner forandrer seg gjennom hele livsløpet. Det er derfor viktig at en krone,
bro eller fasetter, og proteser for den del, avspeiler alderen på pasienten så
denne beholder sitt opprinnelige utseende, om ønskelig (bilde 1, hovedbilde).
Tanntekniker Maier har i andre artikler også tatt for seg det karakteristiske 
ved ungdommelige tenner og tenner slik de ofte er i midlere alder.

Oversatt fra ”Das Dental Labor” 7/2015, av Tanntekniker Lars H. Alhaug
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Vertikaler
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Mamelonstruktur
Perikymatier (overflate-
strukturene)

Estetikk - for alle aldersgrupper

Også folk i godt oppe i årene vil 
gjerne beholde sin vitalitet. De 
fleste legger stor vekt på å ha god

helse, også tannhelse. I våre dager har vi
et, for det meste, svært godt helsevesen
som bidrar til at befolkningen har et
regelmessig «ettersyn». Dette bidrar
sterkt til at stadig flere pasienter lykkes
i å beholde sine naturlige tenner, også i
høy alder. Følgen av dette er at tann-
teamet også må kunne lage tann-
erstatninger, herunder kroner og broer,
som passer inn i slitte og sterkt abraderte
resttannmiljøer (Bilde 2).

Kjennetegn ved tenner på eldre
personer
Å lage tannteknisk arbeid på pasienter i
god, høy alder byr tannteknikeren på en

del utfordringer: Slitasjen fører til at om-
råder på tannen blir mer fargesterke og
emaljen insisalt, på kantene blir tynnere.
På grunn av den fortløpende deminerali -
seringen som foregår på naturlige tenner,
vil emaljen med tiden bli sprøere, og det
igjen fører til at det oppstår riss, små
sprekker i den. Fluoriserende områder
ser en for det meste bare i dentinområder.
Dette forklarer også fargeforskjellen som
oppstår med alder, der tennene gjerne går
mot en grå-lilla tendens. Bilde 3 viser
dette tydelig på en nylig ekstrahert, natur-
lig tann. For å få til en restaurasjon som
vil være «tidsriktig» for pasienten, må
tannteknikeren mest mulig prøve å gjengi
dette utvalget av effekter på sine krone-
broarbeider. Men hvordan kan vi klare å
etterligne disse effektene som vi her har

Forord fra Redaksjonskomiteen (oversetter)

Denne artikkelen handler om det å lage tannerstatninger som står i stil med resttannsettet. Det naturlige resttannsettet av-
speiler pasientens alder og det skal våre erstatninger derfor også gjøre. De fleste tannteknikere vet likevel av erfaring at ved hel-
restaureringer er det få, spesielt blandt voksne og godt voksne kvinner, som vil ha tenner som passer til deres alder! Som en
over 80 år gammel dame sa til oss på teamet da hun skulle ha helprotese: «Jeg har hatt gule tenner hele livet, nå vil jeg ha
kvite!» Hun endte på A2 og var storfornøyd – 

Vi vil likevel gjerne vise denne artikkelen fordi den handler om et partielt arbeide, ikke en helerstatning, og den viser hvor utrolig
flott og naturlig en kunstner i faget kan omdanne «porselenspulver og vann» til nydelige, naturlige «gamle» tenner. Enig? Tann-
tekniker Maier bruker HeraCeram® porselen, men vi regner med at leseren kan finne tilsvarende effektporselener også i sitt
porselenssortiment, om det skulle være av et annet merke – Det er her spesielt nødvendig å sjekke bildene hele tiden mens du
leser for bedre å forstå hva det snakkes om –
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Bilde 1

Bilde 3Bilde 2

beskrevet. Jeg bruker Hera Ceram® porse -
lenet, så hvordan skal jeg utnytte det på
best måte for å oppnå det jeg vil her? Det
skal jeg forklare med denne artikkelen
hvor jeg legger porselenet på gjennom -
fargede kapper av zirkoniumdioksid
(zirkonia). Ved hjelp av HeraCerams
intelligente system for oppbygging av
porse lensmassene, kan dette sjiktnings-
konseptet brukes både på PG/MK
porselener som brennes med høyere- så
vel som på de som brennes med lavere
temperaturer, og også på Lithium-
Disilikat porselen. 

Effektsjiktningen begynner helt
ved basis.
For å oppnå best mulig binding til
zirkoniakappen bruker jeg å grunne den
nøye med Zr-adhesiv aller først.
(Produsenten sier at dette er en pasta som
brennes på kappen uten at den på for-
hånd er sandblåst. Sandblåsing, feil ut-
ført, kan skade zirkonia og derfor er
denne pastaen utviklet (http://heraeus-
heraceram.com/de/zr_adhesive.html,
oversetters anm.). For å oppnå best mulig
dybdevirkning i porselenet, bruker jeg
basismasse med høyere fargemetning. 

Det er viktig at tannteknikeren er godt
kjent med de forskjellige porselens-
fargenes fargemetning og hvordan de
framstår ferdig brent. For å få etterlignet
den naturlige dybdevirkningen i tannen,
legger jeg dette mer farge intensive
materialet direkte på kappen. I Hera -
Ceram sitt utvalg heter disse massene
Increaser-masser (intensivmasser, over-
setters. anm.).

For å få til tannhalsområdet i riktig
fargeintensitet, blander jeg increaser-
massen med for eksempel SD2 og legger
på dette. På eldre tenner er som regel
fluoriserende effekter begrenset til den
cervikale tredelen av tannen. For opp-
leggingen av det videre basissjiktet
blander jeg derfor increasermassen med
Value 4 for derved å styre intensitets-
graden og området med fluorescens
(bilde 4). Etter brenningen av det første
sjiktet, dekker jeg hele kappen med
increasermasse i den angjeldende farge
og utformer mamelonlignende struk -
turer i emaljeområdet for å optimalisere
effekten av den videre sjiktningen. Jeg
bruker noe mer increasermassen her
enn dentinmasse, for å få til en opasitet

 1 De mange års «bruk»
preger tenner i fram-
skreden alder.

 2 Harmoni og estetikk
kommer fram når for-
holdene er avstemt.

 3 Det å studere naturlige
tenner hjelper meg med
finjusteringene av det
jeg lager.
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som ligner den som er på eldre tenner. In-
tensive masser er jo mer opake enn dentin -
massene på grunn av sin fargemetningsgrad.
Så bruker jeg Value-masse cervikalt for å
skjule kronekanten (bilde5).

Med gjennomgående grunnfarger
oppnås et riktig resultat
Ved restaurasjoner av tenner i denne
aldersgruppen, har vi vanligvis med en
fastslått grunnfarge å gjøre. Ofte Vita A3,5
eller A4 eller C4. Dette er farger med
mindre translusens enn de andre fargene
på skalaen. Ved disse fargene er det derfor
mindre sannsynlig at en kronekant
skinner gjennom. Vil jeg lage porselens-
sjiktet tynt her, noe som gjerne er et krav,
kan jeg likevel ty til den effekten som
Value-massene gir. I tillegg er eldres
tenner ofte preget av abrasjon og slitte
flater. Insisalkantområdet er ganske så

 4 Første steg i å gi det
aldersbetingede cervikal-
området sin karakteristikk.

 5 Chromaverdien eller
fargeintensiteten bestemmer
jeg ved bruk av
Increasermasser.

 6 Lyshetsgraden bygger jeg inn
ved å posisjonere dentin- og
insisalmassen rett.

 7 Det karakteristiske ved 
slitte insisalkanter bygger jeg
inn ved bruk av blandede 
intensivmasser.

 8 Hovedmamelonene legges
nærmere overflatestrukturen
pga. at tannen er slitt.

 9 Utløperne fra hoved-
mamelonene strekker seg helt
opp til insisalkanten der de
«kuttes» på eldre tenner.

Bilde 5Bilde 4

Bilde 7Bilde 6

Bilde 9Bilde 8
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tynnslitt. Selve emaljen er i løpet av årene
blitt translusent og kromatisk. Også
dentinet har blitt mer fageintensivt. Når
jeg bygger opp tannens grunnform i
dentinmasser, legger jeg også opp insisal-
eller emaljeområdet med HeraCeram
Opalschneide-masser (OP-masser), i en lys-
hetsgrad som tilfellet krever. På disse eldre
tennene, hvor slitasje har gjort dem
kortere, blir emaljeområdet også kortere,
slik jeg nevnte som et av kjennetegnene på
eldre tenner (bilde 6). Det er også viktig å
få fram i emaljeområdet et gjennomskinn
av sekundærdentinet som med alder
gjerne kommer fram mer synlig enn på en
klassisk Vita A-farge, alt ettersom hvor slitt
eller translusent tannen er her. Til å
markere dette blander jeg gjerne OTA-
masse med SD2 masse (bilde 7). Lysfilter-
sjiktet over dette partiet viser seg som
tynn, sirkulær slitasje. 

 15 Også den palatinale flaten
må innfarges og formes
anatomisk slitt for å få kom-
plettert tannens utseende.

 10 Jeg bruker transparente 
effektmasser i området der
tannen naturlig slites tynnere.

 11 De translusente partiene
bygger jeg opp etter behov.

 12 På grunn av sterk slitasje blir
lysfilteret lagt på svært tynt.

 13 Sluttresultatet av
mineraliseringen som pågår 
i tenner, er at tennene blir
sprøere og det dannes riss eller
tynne sprekker i emaljen.

 14 Tannformen labialt legges
opp.

Bilde 11Bilde 10

Bilde 13Bilde 12

Bilde 15Bilde 14
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Å etterligne naturlig abrasjon
Høyere chromaverdi, får vi fram ved
innfarging i det ytterste sjiktet av tann-
substansen. Derfor må jeg skaffe litt
plass for det jeg kaller lysfilteret og jeg
kan da legge på mamelonutformingen

over bodyoppbyggingen (bilde 8).
Hovedmamelonene har utløpere. Disse
trekker jeg helt opp til insisalkanten
fordi slitasjen av tannen «kutter» dem
slik (bilde 9). Palatinalt har disse
tennene ofte svært tynne eller «fillete»,

Bilde 17Bilde 16

Bilde 19Bilde 18

Bilde 21Bilde 20

 18 slik ser det ut etter den første
brenningen.

 19 Ved bruk av diamantslipere former
jeg ut den første, grove morfologien.

 20 Om det er mulig sliper jeg også til
de morfologisk riktige vinklene på de
respektive tennene allerede nå.

 21 De manglende volumene på
kronene fylles nå opp med masser 
i henhold til den form og farge -
virkningen jeg ønsker.

 16 Ved å skave ut
insisalmassen i det
palatinale området helt
ned til kronekanten
senker jeg lyshets-
graden (insisalmasse
gjør tannfargen lysere).

 17 Når de klassiske
Vita A-fargene brukes,
legger jeg her inn en
blanding av OTA og
SD2 masser.



Desember 2015  | Tenner i fokus | 11 |

transparente insisalpartier. Disse får
jeg best fram ved å blande inn Opal-
transpa Blue (bilde 10). Det skjer med
alderen forkalkning i de tynne dentin -
kanalene. Disse ser transparente ut. Jeg
etterligner det ved hjelp av OT5 eller
OT10 massene. Det er vanlig at et trans-
lusent utseende er dominerende i de
mesiale og distale cristaområdene og

også i sklerosedentin - områdene i den
cervikale tredelen (bilde 11). Som før
nevnt, i denne aldersgruppen er lys-
filteret strukket svært tynt. Derfor
bruker jeg her Opal-Shneide massen i
ren form her. Videre, når jeg legger opp
de transparente insisale kantene,
legger jeg inn de aldersbetingede
emaljerissene ved å bruke HeraCeram

Bilde 23Bilde 22

Bilde 25Bilde 24

Bilde 27Bilde 26

 22 Etter annen gangs
brenning ser det nå slik
ut.

 23 Nå følger den endelige,
detaljerte formgivingen.

 24 Slitasje gir en
karakteristisk overflate-
struktur. Denne søker jeg
å gjengi ved å påføre
glasurmasse i sirkulære
bevegelser.

 25 Etter glansbrenning.

 26 Når tannen er gammel
er det nesten ikke igjen
noe «vekstriller», 
struktur i overflaten
(perikymatier).

 27 for å forsterke 
effekten av aldersslitasje
kan vi bruke malefarger,
stains.
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Stains. For eksempel white eller umbra.
Når jeg gjør det må porselenet ha en
fuktig konsistens for at malfargen jeg
bruker til denne innfargingen kan
påføres jevnt og tynt. Etter at jeg har
lagt inn innfargingene i de modellerte
kantene, legger jeg et sjikt Opal-Schneide
over emaljerissene (bildene 12-14). 

Når vi snakker om tilfeller som skal
gjengi en av Vita Classics A-farger og
jeg vil få fram fargeverdien på den
abraderte insisalkanten skikkelig,
karver jeg forsiktig ut området ved den
palatinale insisalkanten og helt ned til
kronekanten og erstatter denne
massen med en blanding av OTA og
SD2. Da utnytter jeg plassforholdene
optimalt og får fram den riktige
chromaverdien som kommer ved slitte
tenner (bildene 15-17).

Å få fram morfologiske
karakteristikker.
Utforming etter brenningene foregår
alltid ved bruk av «diamanter».

Arbeidet holde fuktet med vann. Hvis
formen etter første dentinbrenning
tillater det, kan en første grovutforming
av morfologien slipes allerede da
(bildene 18-20). Etter den andre dentin-
brenningen kan jeg gjøre morfologien
slik den skal være og gjøre klart for den
endelige farge- og lysoptimeringen
(bildene 21 og 22). 

På slike aldrende tenner er det få om-
råder med konkaviteter og furer
(perikymatier) slik en ser det som van-
lig på yngre tenner. Derfor er det
sjeldent nødvendig å gi flatene en teks-
turert behandling for å skape «liv».
Denne strukturendringen på den
naturlige tannen, som har pågått i alle
år, søker jeg å gjenskape ved å bruke
Glasur-Masse i sirkulær påføring når
jeg klargjør arbeidet for glansbrenn-
ingen (bildene 24 og 25).
For å pigmentere eller farge inn det
cervikale området ytterligere kan jeg
bruke de finkornete Stains
malefargene. Det fine med disse
malefargene er at de kan reduseres i in-
tensitet eller fjernes helt også etter
brenning, om så er ønskelig, ved å
bruke gummipolerere (Bildene 26-30).

Bilde 28

 28 Graden av glans kan etterjusteres
ved bruk av diverse gummipolerere
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Adressedata til forfatteren:

Ytterligere informasjon om forfatteren finner du på
www.dlonline/unsere-autoren

Zahntechnik Björn Maier
Ludwigstrasse 10
89415 Lauingen
Telefon: 09 07 2 43 52
E-post: info@bjoern-maier.com

Kroneoppbygging i forhold til
pasientens alder.
Dette er den tredje artikkelen om hvordan
kroner bygges opp i forhold til pasientens
alder (TF har foreløpig ikke tatt inn de to
andre (oversetters anm.)). Jeg håper at ar-
tiklene har vært en verdifull stimulans til
å finne de mulighetene som ditt porselen
gir deg til å gjøre lignende ting. Selvsagt er
disse teknikkene bare et utvalg av hva som
kan gjøres. Hvert enkelt tilfelle er forskjel-
lig og mangesidig, derfor spikrer ikke disse
artiklenes innhold metodene. Det er den
individuelle analysen i hvert tilfelle som
bestemmer hvordan porselenet benyttes.

Bilde 29

Bilde 30

 29 Lyshetsgraden er
lavere ved eldre tenner
på grunn av slitasje av
insisalområdet

u 30 Ferdig arbeid!
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Et møte med Arild Hagness

Et liv i dentalbransjen

Lenge har jeg hatt lyst til å intervjue Arild om hans liv i dentalbransjen.
Alle som har vært aktive i bransjen i noen år kan ikke ha unngått å møte
Arild. Helt fra han var ung, og fram til han nylig valgte å pensjonere seg,
har han frontet bedriftene han har vært ansatt i på en god måte. Jeg tror
mange har et kameratslig forhold til denne mannen. 

Under årsmøtemiddagen i Drammen i år ble Arild tildelt
Tannteknikerforbundets hederstegn. Det var det som skulle
til for at jeg ringte til Arild i håp om å få et intervju.

Arild er vel nærmest født inn i «tann bransjen». Hans bestefar
startet et firma med utstyr og varer til bransjen i 1902, men
dette var ikke nok til å leve av, så han solgte også våpen for å
få et utkomme av firmaet. Han het Einar Hagness, og etter
hvert ble det mer og mer salg av dentalvarer. Senere kom
både Arilds far og onkel med i driften. Faren til Arild var med
i den daglige driften av firmaet, mens onkelen som var mer
praktisk anlagt, tegnet tannlegekontorer og konstruerte
praktiske skap til tannlegekontoret. Arild jobbet litt i firmaet
etter skoletid når han trengte lommepenger. Han var også
med på vareopptelling. Vareopptelling var litt av en jobb i de
dager, og man måtte telle helt ned på detaljnivå. Kopper-
ringer, som ble brukt til tubeavtrykk, huskes spesielt.  Det
var en tålmodighetsprøve å telle. Firmaet hadde hele skuffer
fulle av slike i forskjellige størrelser. Disse måtte alle telles.
Jobben gikk til yngstemann. Etter hvert kom de heldigvis i
dusinpakninger.

Einar Hagness A/S solgte både til tannleger og tannteknikere,
og hadde avdelingskontor både i Stavanger og Bergen. Rundt
25 ansatte totalt.

Etter endt skolegang dro Arild til sjøs, som mange andre
ungdommer på den tiden. Han fikk hyre på Den Norske Ame-
rikalinjes cruiseskip MS Sagafjord sammen med tre
kamerater. De ble på Sagafjord i et halvt år, og seilte rundt i
Middelhavet og i Karibia.  Dette var en interessant og lærerik
periode. 

Da han kom hjem, begynte Arild å arbeide hos sin far. Han
følte aldri at han ble presset inn i firmaet, men hadde han
lyst og interesse for det, var han hjertelig velkommen. Den
tiden arbeidet han med flere ting. Blant annet var han bud,
og «raste» rundt i Oslo med scooter. Da de andre depotene i
Oslo stort sett hadde pensjonister som bud, mener Arild at
han var det raskeste dentalbudet i Oslo på den tiden. 

Firmaet Einar Hagness A/S lå veldig sentralt i sentrum med
adresse Rosenkrantz plass 1, eller som det nå heter Hambros

Stein Brath |  st-brath@online.no
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plass. Det er ganske nøyaktig der hvor Norges Tanntekniker-
forbund holder til i dag.

Etter en tid fikk Arild igjen utferdstrang. Han hadde alltid likt
språk på skolen, og hadde nå lyst til å lære mer, og da spesielt
tysk. Han hadde imidlertid ikke interesse av å studere, men
få seg en jobb i Tyskland. Hans far hadde flere kontakter, og
det endte med at Arild fikk jobb som volontør hos firma
Erwin Hager, et dentaldepot i Duisburg. De eide også firma
Hagen & Werken som flere sikkert har hørt om. Her var han
ansatt i ¾ år, og fikk enda bedre innblikk i faget samtidig som
han knyttet kontakter som han senere har hatt mye glede av.
Han fikk også en fantastisk god språklig utvikling. Den gang
var det svært få tyskere som kunne engelsk, så han hadde alltid
en norsk/tysk ordbok i lommen. Det var bare å glemme vanskelige
grammatiske vendinger og snakke i vei. Han lærte masse. 

Da han kom tilbake til Oslo og Einar Hagness A/S merket han
fort hva det ville si å beherske tysk. Det gjorde at han var mye
friere til å snakke direkte med alle på de ulike tyske be-
driftene.  For å bestille varer eller søke svar på tekniske spørs-
mål. Han behøvde ikke som tidligere, ringe direktøren som
så videreformidlet beskjed og spørsmål.

Etter å ha vært hjemme i Oslo noen måneder, reiste han til
London for å perfeksjonere seg i engelsk, og å lære engelske
firmaer å kjenne fra innsiden.

Han fikk her jobb i et firma som heter Cottrell & Co.

Engelskmennene var nok dyktige de også, men mens de i Tys-
kland og Norge brukte skrivemaskin når de skrev fakturaer,
ble slikt fortsatt skrevet for hånd i England i 1968.  Meget
konservative, men med god varekunnskap. 

Som i Tyskland arbeidet Arild også her med alt mulig. Språket
hadde han allerede inne, så han fikk ikke det store utbytte på
den måten, men han ble kjent med nye mennesker i firmaer
som De Trey, Amalgamated Dental og S.S. White.  Arild fikk
et stort og viktig kontaktnett under sitt opphold i London. Et
kontaktnett han har hatt stor glede av siden.

Julen 1968 kom Arild tilbake til Norge. Han hadde nå fått så
mye lærdom, og knyttet så mange kontakter i dentalbransjen,
så nå hadde han veldig lyst til å fortsette i bransjen og Einar
Hagness A/S. 

Det var harde tider for depotene i denne perioden, de første
postordrefirmaene hadde etablert seg, og tannlegene ville
gjerne kjøpe billige forbruksvarer. Samtidig ville de gjerne
ha gratis service på utstyret sitt, som de fortsatt kjøpte hos
dental depotene. Det var en del gratisarbeid som fortjenesten
på salget av forbruksvarer dekket. Etter som tiden gikk ble

det ikke lettere, og i 1975 ble det bestemt å selge firmaet. 
Kommunenes Forretningssentral (KFS) kjøpte da Einar Hag-
ness A/S og et annet kjent depot på den tiden, Holst Berg.

Arild følte da at han hadde blitt kvitt en litt for tung ryggsekk.
Han hadde fått god innsikt og et godt grep om bransjen, så
han ville gjerne fortsette. Derfor ble det til at han ble ansatt i
KFS dental depot. Stammen av ansatte i KFS var de tidligere
ansatte i Einar Hagness A/S og Holst Berg. Arild fikk ansvar
for innkjøp under ledelse av disponent Erik Nilson. 

Kjell Homelien, som mange eldre tanntekniker kjenner, ble
også en god kollega av Arild på denne tiden.

En av underleverandørene til KFS var Ivoclar/Vivadent som
holdt til i Lichtenstein. Arild hadde mange turer dit ned. På
mange av disse turene hadde han med seg tannteknikere. De
ble da kurset på fabrikken i nye produkter og tekniker. I til-
legg ble det også tid til noen turer rundt i området. Som regel
dro de opp til et vintersportssted i alpene ved navn Malbun
eller Arosa. I tillegg ble det også tid til en tur over til Feldkirch
i Østerrike. Her fikk man servert verdens største wiener-
schnitzel.  Mange vil nok ha gode minner fra disse turene.

Arild trivdes hos KFS, og ble værende der til 1981. Da fikk han
lyst på nye utfordringer, og da Johnson & Johnson var på ut-
kikk etter en ny ansatt , søkte han og fikk jobben. Her hadde
Arild fire spennende og lærerike år. Johnson & Johnson var
et amerikansk selskap med skandinavisk hovedkontor i
Stockholm. De satset mye på utdanning, og da Arild ble ansatt
der 1. januar 1981 ble han sendt til Stockholm for 2 ukers ut-
danning. Her lærte han mye om tannlegebransjen. De lærte
om amalgam og kompositter samt andre produkter som tann-
legene hadde behov for. Det var hovedsakelig tannlegeartikler
de hadde i sitt varesortiment til å begynne med, men etter
hvert fikk de en tannteknisk nyvinning, Cerestore.

Cerestore var en av de første helkeramiske kronene med for-
sterket kjerne av presset aluminiumoksid.  Cerestore ble
produsert av den amerikanske ølprodusenten Cores.  De
leverte sine varer i bokser av aluminiumoksid.  

Arild forteller at han hadde mange interessante og spennende
år hos Johnson & Johnson. Selv om han hadde mye erfaring
og innsikt fra tidligere, så var det her han fikk sin første
dypere opplæring i tannlegebransjens produkter. 

I 1985 fikk Arild en telefon fra Nogusra a/s. De hadde da fått
agentur på tannfyllingsmaterialene til Kulzer, og trengte en
person med god bakgrunnskunnskap til å introdusere de nye
produktene på markedet. Arild hadde allerede denne grunn-
kunnskapen, og takket ja til den utfordrende oppgaven det var.

Arild følte da at han hadde blitt kvitt en litt for tung ryggsekk. Han hadde
fått god innsikt og et godt grep om bransjen, så han ville gjerne fortsette.
Derfor ble det til at han ble ansatt i KFS dental depot. Stammen av 
ansatte i KFS var de tidligere ansatte i Einar Hagness A/S og Holst Berg. 
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Han reiste så land og strand rundt sammen med LIC og
Dentalsupply for å lære tannlegene hvordan de skulle be-
handle lysherdende kompositt på riktig måte. Kurset hadde
en varighet på 5 timer. Det var 2 timer teori og 3 timer
praksis. Den første tiden hadde de med en norsk tannlege på
turneen, men etter hvert ble Arild så trygg på budskapet at
han overtok rollen som leder av kurset.

Det var ikke bare enkelt å forklare alle tannlegene at de ikke
skulle bygge opp hele fyllingen på en gang. Dersom de gjorde
det kunne de risikere at fyllingen ikke ville bli herdet i
kjernen. Det var en hektisk, men artig tid.

Da Nogusra AS flyttet til Skøyen hadde Arild et krav. Det
måtte innredes et kursrom hvor kundene kunne inviteres for
å få informasjon om nye produkter, samt å lære å bruke
produktene riktig.

Etter hvert valgte Nogusra AS å ta noen strategiske valg. De
valgte å spesialisere seg mot tannteknikk og trappe ned ak-
tivitetene rettet mot tannlegene. Nogusra AS er et firma som
har gullsmeder og sølvvareprodusenter som kunder. Der
passet tannteknikk fint inn som et tredje kundesegment.

Fra 1992 skulle Arild så konsentrere seg om tanntek-
nikerfaget. Han skulle bygge opp et vareutvalg for bransjen.
Da han skulle gjøre et valg av porselensleverandør holdt han
på å velge Ducera, men da  muligheten for å selge Vita
produkter  dukket opp, var dette mer interessant.

Frem til 1987 var både Hereaus og Degussa eiere av firmaet
Kulzer med 50% hver. Fra det året ble Heraeus eneeier av
Kulzer.

Tanngull hadde jo i mange år vært et vesentlig produkt for
Nogusra.  Fra tidligere solgte de gull fra Degussa og da de
skulle velge gulleverandør i 1989, falt valget på Hereaus.  
Nogusra solgte mye gull, og det ble bare mer og mer. Den
første tiden Arild startet i Nogusra solgte de rundt 30 kg pr.
år, men etter hvert kom de opp i et salg på over 100 kg i året.
Det var gode tider for norsk tannteknikk.

De hadde mange gode produkter i sortimentet. Etter hvert
kom det  lysherdende kompositter til tannteknikere.
Dentacolor het produktet og ble veldig populært. Et enkelt og
rimelig alternativ til fasadematerial av keramikk. Silicoater-
metoden, med det spesielle flamme-apparatet, var en nyvinn-
ing på den tiden, den første silaniseringsmetoden.  Det ble
arrangert kurs i bruk av disse produktene i Norge, Tyskland
og USA, med Arild som reiseleder.

Arild minnes også alle turene han har hatt med tanntek-
nikere til Kulzer i Wehrheim utenfor Frankfurt. Disse reisene

var nesten uten unntak veldig hyggelige, lærerike, og i mange
tilfelle har det også resultert i et godt vennskap med
deltakerne.

Etter hvert fikk Arild tak i mange gode produkter til tanntek-
nikere. Et av disse var Ceka-festene. Det var Jær Dental ved
Alf Skåra som introduserte Ceka på det norske markedet.
Skåra hadde god hjelp av Sigfried Gøbel til dette. Men Alf
Skåra ble syk, og til slutt gikk det galt med firmaet hans.
Arild ble da oppringt av tannteknikere, som ba om at han
kunne ta inn Ceka produktene på lager. så de kunne være
trygge på  fortsatt tilgang på nødvendige deler. 

De første årene med Vita-produkter var Arild sikker på at
protesetenner var på vei ut av markedet, men han erkjenner
at der tok han grundig feil. Protesetenner er fortsatt et viktig
produkt.

Et annet godt produkt som Arild gjerne vil trekke fram er
sveitsiske Smile Line. Dette er gode innovative produkter som
i dag er vanlig å se på mange tanntekniske laboratorier. De
siste årene hans i Nogusra AS ble implantat-komponenter fra
Medentika et raskt voksende produkt. Det mener han vil
vokse ennå mye i årene fremover.

Arild avslutter med at han synes han har hatt mange veldig
gode, hyggelige og spennende år i bransjen. De siste 15 årene
har han vært med på utviklingen på området datateknologi i
tannteknikerfaget. I 1999 fikk Arild kontakt med et firma i
Sveits som het DCS. De hadde utviklet en CAD/CAM-fres som
var så stor som er dobbelt kjøleskap og en  skanner som den
gang ga et 2-dimensjonalt bilde på dataskjermen. Denne ma-
skinen fikk han opp til Norge og inviterte tannteknikerne til
en presentasjon av  morgendagens tannteknikk. Han var den
gang ganske sikker på at dette var fremtiden, og han trodde
at utviklingen skulle gå raskere. Det gikk imidlertid 6 år før
det begynte å løsne. 

Og ennå 6–8 år før det tok helt av.

Etter at Arild ble pensjonist har han tatt initiativet til en liten
«mimreklubb» hvor gamle kollegaer kan møtes med jevne
mellomrom. Det hele startet med en telefonsamtale med Hans
Brovold, og pr. i dag er det en gruppe på bort imot 40 tann-
teknikere som møtes 4 ganger i året til en uformelt lunsj på
en restaurant i Oslo. Rundt 15–20 har deltatt på hvert møte
dette første året.

Han mener det er synd å avslutte godt vennskap selv om man
går over i pensjonistenes rekker.  Det er hyggelig å lage en
tradisjon for å møtes jevnlig, når man har tid og anledning.

Etter at Arild ble pensjonist har han tatt initiativet til en liten «mimre-
klubb» hvor gamle kollegaer kan møtes med jevne mellomrom. Det hele
startet med en telefonsamtale med Hans Brovold, og pr. i dag er det en
gruppe på bort imot 40 tannteknikere som møtes 4 ganger i året til en
uformelt lunsj på en restaurant i Oslo.
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På besøk hos 
Oslo Tannteknikk AS

Tre laboratorier slår seg sammen

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 tolvte artikkelen har vi besøkt Oslo Tannteknikk AS.

Stein Brath |  st-brath@online.no. Foto: Stein Brath og Oslo Tannteknikk 
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Bakgrunnen for denne sammenslåingen er
at de alle ønsker å møte morgendagen med
større faglig styrke. De hadde fra tidligere
litt forskjellig faglig tyngde og nedslagsfelt,
og ønsket å samle denne erfaringen og
kunnskapen under samme tak. - Det er
mange fordeler med å drive for seg selv, sier
Kristoffer, men ønsket om et sterkere
kollegialt samarbeid, mer ressurser til
investeringer av høyteknologisk utstyr og
ansvarsfordeling var ting som gjorde at vi
hadde felles ønske om å drive noe sammen.
I den nye konstellasjonen vil det være enk-
lere å drive kontinuerlig produksjon uav-
hengig av om enkelte er på kurs, ferie og
ved eventuell sykdom. 

Pål og Kristoffer hadde opprinnelig planer
om å starte et laboratorium med fokus på
høyestetikk og totalrehabiliteringer, men
det var vanskelig å finne egnede lokaler. Det
passet derfor perfekt at Jørgen kom med i
planene med stor kundemasse og flere an-
satte. Det er enklere å være oppdatert på
alle sider av faget når man driver sammen.
I stedet for et nisjelaboratorium ble det et
laboratorium som kan tilby alt innen tann-
teknikk, også med egen Cr/Co-avdeling for
avtakbare proteser.

På spørsmål om hva de tenker er deres fag-
lige spesialfelt forteller Jørgen at Gerner
Dental drev mye med implantatarbeider, da
de hadde mange kunder på dette produktet. 
Kristoffer har etter å ha vært ansatt tann-
tekniker i mange år drevet et enmanns-
laboratorium lokalisert i et tannlegesenter
på Lysaker. Som han selv sier, er det mange
åpenbare utfordringer ved å drive så til-
gjengelig for tannlegene, men dette
fungerte mye bedre enn fryktet. Det førte til
mye pasientkontakt, noe han ser på som
motiverende og lærerikt. 

Etter å ha drevet hvert sitt
 laboratorium over tid, har 
Pål Risvang, Jørgen Gerner og 
Kristoffer Øksenholt valgt å slå 
seg sammen og startet 
Oslo Tannteknikk AS. De driver det
nye laboratoriet fra Gerner Dental
sitt gamle lokale i Pilestredet,
sentralt i Oslo.

OSLO TANNTEKNIKK AS

Bakgrunnen for sammenslåingen er 
at de alle ønsker å møte morgendagen
med større faglig styrke.



Pål har drevet lab i mange år, både med
kompanjong, ansatte og alene. De siste
fem årene har han drevet alene, og da i
nær tilknytting til et tannlegesenter.
Etter de siste års rivende teknologiske
utvikling følte han tiden var moden for
å være en del av et større faglig miljø.
Kristoffer og Pål har over lengre tid for-
dypet seg i temaet bittfysiologi. Dette
for å kunne serve tannleger som be-
nytter seg av ansiktsbueregistrering i
pasientbehandlingen.

Oslo Tannteknikk har skannere og
fresere av flere fabrikater, men de har
likevel ikke lagt støpeteknikken på
hylla. - Gamle gode teknikker er fortsatt
kjekke å ha, erkjenner Jørgen. Det er
ikke sjelden de løser et teknisk problem
bedre ved å støpe enn å frese. - Et bredt

spekter av fremstillingsmetoder sikrer
at man kan levere det beste produktet i
hvert enkelt tilfelle, mener han. Pål
istemmer dette. - Vi må ikke glemme at
det ligger et håndverk i bunnen av faget
vårt. Det bør man ikke forkaste. 

Jørgen forteller at de på Oslo Tanntek-
nikk sørger for å ha medbestemmelse i
valget av materialer og konstruksjoner
som skal brukes til den enkelte pasient.
De er klar over at det ikke til enhver tid
er like enkelt for tannlegen å holde seg
orientert om alt det nye som kommer
på markedet. Derfor vil de gjerne gi råd
til både tannlege og pasient. 

Oslo Tannteknikk har valgt å beholde
laben på Lysaker, der Kristoffer tid-
ligere drev laboratoriet Dentsign, for å

opprettholde en nær tannlege- og
pasientkontakt. Samtidig gjør Kristoffer
gjør øvrig produksjon av porselens-
arbeider der. Tempoet er høyt på Oslo
Tannteknikk og det samme sies om
arbeidsmoralen. Ledertrioen skryter
veldig av at her står alle på uansett om
man er ansatt eller sjef. Alle er like vik -
tige dersom resultatene skal bli gode,
og arbeidene skal bli levert til rett tid. 

Når vi begynner å snakke om fremtiden,
er alle tre positive, men erkjenner at de
ser potensielle "skjær i sjøen". - Vi må
være opptatt av å levere gode arbeider
i tide, følge med i den teknologiske
 utviklingen og være kompetente sam-
arbeidspartnere for tannlegene, avslutter
Jørgen. 
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Tannteknikerens 
mange roller

Når du jobber som tanntekniker har du mange roller. Noen av dem har du samtidig,
noen av dem kun i visse situasjoner. Har du reflektert over hvilken rolle du er i når?

En rolle er summen av de forvent-
ninger som stilles til en person i en
viss posisjon.

Vi innehar mange roller hver dag – som
arbeidsgiver/arbeidstaker, familiemed -
lem, kunde/leverandør, sjåfør/passasjer,
venn, kollega osv. Hva som forventes av
oss i hver rolle påvirkes av mange
faktorer. 

De fleste av oss har stor grad av frihet
til å definere innholdet i rollene våre, og
måten vi fyller dem på er gjerne påvirket
av det vi har lært fra vi var barn – vi
har sett til foreldre, lærere, ledere,
venner - og tilpasset væremåte og hand-
linger slik at vi selv er mest mulig kom-
fortable i rollene vi innehar i forhold til
andre. De fleste av oss er nok i rollene
våre uten å tenke så mye over dem. 

Noen forandrer seg når de går fra en
rolle til en annen, andre har kanskje
mer likeartet oppførsel uavhengig av
hvilken rolle de besitter?

Jeg oppfører meg ganske ulikt avhengig
av rollen jeg er i. Et enkelt spørsmål
som «hvordan har du det» for eksempel

– vil få helt ulike svar avhengig av
hvilken rolle jeg har i forhold til den
som spør – er jeg kollega? Datter?
Søster? Venn? 

Vi har også ofte forventninger til
hvordan omgivelsene behandler oss
basert på hvilken rolle vi er i. Når jeg
er i mammarollen, er det f.eks. spørs-
målet «Jeg er sulten, kan du lage en
brødskive til meg?» helt ok. Jeg ville
nok synes spørsmålet var litt malplas-
sert dersom det kom når jeg var på jobb
og i rollen som kollega...

Noen roller er lovregulert
Når du er datter/sønn, venn eller forel -
der kan du i stor grad styre både hva
som forventes av deg, og hvordan du
ønsker å møte forventingene selv. For
andre roller er forventingene lovregulert. 

For arbeidstaker og arbeidsgiver for ek-
sempel, er rolle-forventningene regulert
gjennom en rekke lover som Arbeids-
miljøloven, ferieloven, lov om HMS, A-
opplysningsloven, Folketrygdloven,
Skattebetalingsloven, Arbeidstvistloven,
Yrkesskadeforsikringsloven, Likestil-
lingsloven, Diskrimineringslovene og

mange flere. Lovene regulerer både
rolleinnhold og forventet adferd i for-
hold til hverandre.

Tanntekniker-rollen kjenner vi godt
Når du er på jobb som tanntekniker, har
du flere roller. Du er produsent av
medisinsk utstyr, men du er også helse-
personell. I tillegg er du arbeidstaker
og/eller arbeidsgiver, kollega, kunde,
leverandør, rådgiver m.m. Når du er i
produksjon, stilles andre forventinger
– og også lovkrav, enn når du har lun-
sjpause med kollegaene. Når du tar
fargeuttak på en pasient, kommer igjen
nye krav og forventninger inn.
Mange av NTTFs medlemmer har vært
på kurs om kvalitetssikring etter
direktivet, IKT-forskrift og kurs for dag-
lig leder i HMS. Mange har etablert full
sporbarhet av alle materialer, installert
kvalitetssystem, separat eller i ord-
resystemet. Mange går jevnlige brann-
sikkerhetsrunder og gjennomfører
tilhørende evakueringsøvelser. Mange
har registrert seg i utstyrsregisteret
med alle produkter fra single kroner til
mer avanserte løsninger, og mange har
både registrert og jevnlig oppdatert
Datatilsynets register for oppbevaring

Cecilie Holgersen  |  cecilie@nttf.no Foto: istockPhoto, style-photographs.
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av personinformasjon. Alt dette handler
om å oppfylle lovregulerte krav dere
har fordi dere har påtatt dere en rolle.

Mange syns det er for mange systemer
– for mange krav – og forstår ikke at det
er nødvendig. Jeg vil gjerne knytte
kravene opp til rollene vi har. 

Rolle: Produsent av medisinsk utstyr
Som tannteknikere lager vi protetiske
løsninger som skal gi pasientene god
funksjon, og god estetikk, i tiår. Tann-
erstatningene er i kontakt med slim -
hinner og befinner seg inne i kroppen
til pasienten. 

Myndighetene forventer at produk-
sjonen ikke medfører fare for pasienter,
brukere og andre personers sikkerhet,
verken under produksjon, konstruk-
sjon, omsetning eller bruk. Myndig -
hetene forventer at vi har systemer som
sikrer pasientene våre mot fare, at sys-
temene jevnlig vedlikeholdes, og at vi
kan dokumentere at dette er på plass.

Systemet som svarer til disse rolle-
kravene er det vi kaller kvalitetssystem,
et system som beskriver både hva vi
produserer, hvordan vi gjør det og
hvem som har ansvaret, hvordan vi
håndterer avvik og hvordan vi doku -
menterer produksjonen. 

Dokumentasjonen skal gjøres til-
gjengelig for pasient og for bestiller
(tannlege) – samsvarserklæringen.

For at myndighetene skal kunne kon-
trollere produsentene, og kunne finne
tilbake til produsenten av gitt utstyr,
krever de registrering i utstyrsregis-
teret. Ikke bare av oss med produsent-
navn, men av alle typer utstyr vi pro du -
serer – single kroner, broer, avtakbare
proteser osv, og hvilke materialer vi be-
nytter.

Når vi velger å ta på oss rollen som
produsenter av noe mennesker skal ha
inne i kroppen sin, krever rollen altså
at vi gjør dette på en forsvarlig måte, og
at vi kan bevise at vi gjør det. Myndig -
hetene har rolle som «vaktbikkje»,
deres rolle er å finne en måte å kon-
trollere at pasienten er beskyttet.
Kravene som stilles til oss er strengt
tatt ikke for myndighetenes skyld, men
for pasientenes.
Det er også verdt å merke seg at alle
kravene i dette avsnittet er like i hele
EU/EØS-området.

Kravene kan være tunge å oppfylle.
Men hva er egentlig alternativet? Og
ønsker vi ikke selv at de som har rollen
som produsenter av det som skal inn i
vår kropp skal kontrolleres godt? Jeg
syns det er godt å vite at de som f.eks.
produserer maten jeg spiser har et like
strengt kontrollsystem, selv om jeg for-
står at det gjør maten dyrere enn den
ellers ville vært.

Rolle: Helsepersonell
Da vi for 15 år siden ble helsepersonell,
kom enda et nytt sett rolleforventninger
og -krav inn. Vi praktiserer helsehjelp
når vi utfører handlinger som har fo-
rebyggende, behandlende, helsebeva -
rende, rehabiliterende eller pleie- og
omsorgsformål. Og når vi gjør det, regu -
leres vi av helsepersonelloven.

Fortolkningen av når vi utfører helse-
hjelp er ikke entydig. Mens noen mener
vi kun er helsepersonell når vi er i et
fysisk møte med pasient, mener andre
at også vår produksjon av tannerstat -
ninger er en helsehjelp. Uavhengig av
denne fortolkningen, er vi helseperso -
nell all den tid vi titulerer oss som tann-
teknikere, og NTTF anbefaler at man
følger helsepersonelloven all den tid
man praktiserer som tanntekniker,
både i produksjon, ved pasientkontakt,
og i andre jobbsammenhenger.

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for
pasienter og kvalitet i helsetjenesten,
samt tillit til helsepersonell. Det er altså
hensynet til pasienten som ligger bak
alle kravene som stilles til oss.

Vi skal bl.a. jobbe faglig forsvarlig. Vi
skal innhente bistand eller henvise
pasienter videre der det er nødvendig
og mulig. Vi skal samhandle med annet
helsepersonell om pasientens behov
tilsier det.

Loven inneholder egne paragrafer om
pliktmessig avhold (strengere enn
arbeidsmiljøloven), og et eget forbud mot
gaver, provisjon, eller andre ytelser som
kan påvirke våre handlinger. Vi har
ikke lov til å ta imot gaver fra pasienter
som har mer enn ubetydelig verdi. 

Dersom du behandler barn – altså har
barn inne på laboratoriet – mer enn
sporadisk, krever loven at du skal
fremlegge politiattest.

Vi har plikt til å informere pasienter om
krav de har etter pasient- og bruker-

rettighetsloven §§ 3-2 til 3-4 – altså om
helsetilstand, innholdet i helsehjelpen,
mulige risikoer og bivirkninger. Denne
informasjonen har også tannlegen plikt
til å gi pasienten før vedkommende
kommer til oss, men det fritar oss ikke
fra ansvaret for å informere om den
delen av helsehjelpen vi utfører. Det er
spesielt viktig at vi gir denne informa -
sjonen til pasienter som har førstekon-
takt hos oss, selv om vedkommende
sendes videre til sin tannlege før ytter-
ligere bistand gis. Tannteknikere som
har utstrakt pasientkontakt, og ikke
kjenner paragrafene godt, bør oppdatere
seg på disse.

§ 20 sier at den som yter helsehjelp,
skal melde fra og yte tilskudd til Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE). For med -
lemmer i NTTF gjøres dette automatisk
gjennom en kollektiv avtale. Mange
ikke-medlemmer er ikke meldt inn i
ordningen, og risikerer både regress-
krav ved skader, samt etterbetaling av
mange års tilskudd fra NPE.

Vi skal beskytte informasjonen vi samler
inn om pasient, og all informasjon vi får
som helsepersonell skal vi hindre at
andre får tilgang til. 

Myndighetenes rolle er å beskytte
pasient
Helsemyndighetene skal sørge for at
pasienter får trygg og forsvarlig helse-
hjelp. Selv om vi kanskje skulle ønske
det, kan ikke denne rollen utføres ved
å «stole på» alle som produserer
medisinsk utstyr eller har pasientkon-
takt. 

Det finnes en lang rekke produsenter
av ulike typer medisinsk utstyr, og det
finnes i dag 29 ulike grupper helse-
personell. Myndighetene kan ikke lage
en spesialtilpasset lov for hver helse-
personellgruppe, eller egne direktiv/
forskrift for hver type medisinsk utstyr,
uten at arbeidet med å både utforme og
følge opp reglene blir nærmest uover-
kommelig. 

Vi må derfor leve med lover som ikke
er «individuelt tilpasset» for oss. Lovene
og reglene er en del av det vi må ak-
septere når vi velger rollen som tann-
tekniker i dag. Og de er der for å
beskytte både pasientene vi hjelper, og
oss selv som høyt kvalifisert helse-
personell og fagfolk.
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I den hebraiske litteratur, som hoved-
sakelig er representert av Bibelen og 
Talmud, eksisterer det ikke et eneste

kapittel om det medisinske området
selv om jødene hadde tette relasjoner til
egypterne. Den medisinske vitenskap
fikk tydeligvis ikke den utvikling her
som i faraos land. I Bibelen er det ikke
nevnt noe om tannbehandling og
medisinering. Merkelig, enda Mose-
bøkene inneholder store mengder
veldig kloke hygieniske forskrifter, så
er det ingen av disse som refererer
direkte til tennene eller munnen. Med
rimelig stor sikkerhet kan vi da kanskje
konkludere med at jødene generelt
hadde god munnhygiene og at tannlid-
elser ikke var særlig utbredt.

Ordet tann eller tenner forekommer
mer enn femti ganger i Bibelen etter -
som hvilken oversettelse man tar for
seg, men veldig få av de setningene
som inneholder ordene har interesse
for vårt tema. 

At jødene tilla tennene stor betydning ser
vi tydelig i de følgende linjer fra Andre
Mosebok, kapittel 21, vers 23 til 27:

23.: …..da skal du gi liv for liv,
24.: øye for øye, tann for tann, hånd for

hånd, fot for fot.
25.: brent for brent, sår for sår, skramme

for skramme.
26.: Når noen slår sin trell eller trell-

kvinne i øyet og ødelegger det, da
skal han gi dem fri til vederlag for
øyet.

27.: Og dersom han slår ut en tann på
sin trell eller trellkvinne, da skal han
gi dem fri til vederlag for tannen.

Disse påbudene viser klart at blant
jødene var tapet av en tann av så stor
betydning at det ble nevnt i samme
kategori som tap av et øye, en hånd
eller en fot. Dersom noen påførte sin
tjener tap av et øye eller en tann, så var
straffen den samme i begge tilfelle, dvs.
han ble nødt til å gi tjeneren friheten og
tapte dermed pengene han hadde inves-
tert i ham.

Tennenes skjønnhet og renhet ble også
vurdert høyt. Det kan vi lese om i
Salomos høysang, kapittel 4, vers 2: 

«Dine tenner er som en flokk av klip -
pete får som stiger opp av badet; alle
har de tvillinger og ingen av dem er
uten lam.»

I samme sang kapittel 6, vers 6 gjentas
samme setning for å få oss til virkelig å
forstå hvor stor beundring Salomo har
for de vakre tennene til sin elskede.

Andre steder i Bibelen går det frem at
tennenes sunnhet ble betraktet som
tegn på kraft og styrke. I sin salme 3,
vers 8 sier David: «Reis deg, Herre, frels
meg, min Gud! For du har slått alle
mine fiender på kinnbenet, du har
istykkerslått de ugudeliges tenner.»
(Dvs. gjort fienden kraftløs).

I salme 58, vers 7 kan vi lese: Gud, slå
deres tenner inn i deres munn, knus de
unge løvers kinntenner, Herre!»  

På den andre siden, i et av Salomos ord-
språk, kapittel 25, vers 19 blir brukne
og råtne tenner betraktet som symbol
på svakhet: «Som en skjør tann og en

vaklende fot er tillit til den troløse på
nødens dag.» Det er mulig at dette ut-
trykket på hebraisk har en generell be-
tydning knyttet til en råtten og ødelagt
tann.

Flere steder i Bibelen refereres det til
den ubehagelige følelsen som syrlige
væsker gir i tennene. I Salomos ord-
språk kapittel 10, vers 26 sies det: «Som
eddik for tennene og røyk for øynene,
slik er den late for den som sender
ham.»

Jeremia sier i kapittel 31, vers 29: « I de
dager skal de ikke mere si: Fedrene åt
sure druer, og barnas tenner ble såre.»
Vers 30: «Men enhver skal dø for sin
egen misgjernings skyld; hvert
menneske som eter sure druer, han
skal selv få såre tenner.» 

Som man ser så er det ikke noe i disse
versene som på noen måte kan knyttes
til behandling av tannproblemer. Heller
ikke kan vi undre oss over at Talmud
ikke nevner ting av medisinsk inter-
esse, fordi den er av nyere dato. Dette
kjente skriftet er nesten taust når det
gjelder terapeutisk medisin og mer
konsentrert om hygienisk praksis. 

Et axiom fra Rabbi Banaah er verdt å
notere seg og kan siteres her som til-
knyttet vårt tema ikke minst fordi
mange kristne også kan slutte seg til
det: «Vin er den beste av alle remedier
og det er i de tilfeller at vinen er fravær-
ende at man trenger farmasøytiske
medisiner.»

TILBAKEBLIKK I MITT DENTALE BIBLIOTEK
Denne artikkelen er hentet fra boken: «A History of Dentistry» av Dr. Vincenzo Guerini, utgitt i 1909.

Gjengitt av Ttm. Stein Staal.

Tannbehandling 
i historisk perspektiv
Jeg har tidligere tatt for meg tannerstatninger og tannbehandling i bl.a. det gamle Egypt.
Nå vil jeg med samme tema bevege meg over til naboene, jødene. 



Desember 2015  | Tenner i fokus | 25 |

Coltene er et sveitsisk firma som ut-
vikler, produserer og selger forbruks-
artikler til dentalbransjen. Coltene
startet i midten av 60-årene med å
produsere avtrykksmaterialer og ut-
vikler kontinuerlig nye produkter på
markedet.

I 1990 kjøpte de Whaledent, som er et
amerikansk firma. Whaledent startet
opp i New York i 1956, og produserer
fortsatt Parapost- og Pindeks-stifter. 

Tannleger og tanntekniske laboratorier
over hele verden bruker Coltenes egen-
produserte produkter. 

Coltene tilbyr mer enn 5000 produkter
til dentalbransjen. Disse produktene
selges via alle depoter. Et av de mest
solgte produktene er avtrykksmateri -
alet Affinis. Coltene er også en av
markedets største leverandører innen
endodonti, kompositt og diamanter.

Ragnhild mener at dersom hun hadde
hatt uniter og drikkebegre, kunne hun
levert komplette tannlegekontorer.

Hun er til stede på de fleste store tann-
legemøter rundt i landet, og stiller alltid
opp når tannteknikerne har fagsam -
linger og årsmøter.

De daglige arbeidsoppgavene er blant
annet å være på kundebesøk sammen

med selgere fra depotene for å presen -
tere sine produkter. Hun lager også
salgskampanjer, deltar på kurs og lærer
opp personalet på depotene. HMS
produktdatablad og bruksanvisninger
på norsk, er også en del av arbeidsopp-
gavene. I den forbindelse blir det også
en del korrekturlesing. Hun er som
poteten, sier Ragnhild. Hun kan og må
brukes til alt.

Ragnhild opplever at det er viktig å
presentere Coltenes produkter på uni-
versitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.
Det er jo her hun treffer fremtidens
kunder.

Coltenes produkter er kjent for god kvali -
tet, og det er sjelden reklamasjoner.

Mange tannteknikere anbefaler Coltenes
avtrykksmaterialer til sine tannleger.

Det hender også at hun får telefon fra
tannteknikere som ber henne ta kon-
takt med en kunde som har problemer
med avtrykkene sine. Hun følger alltid
opp slike telefoner.

Blant de produktene hun selger mest av
til tannteknikere, er Gi-mask, Lab.putty,
Blue-bite bittregistrering og midletidlig
kronesement (Temposil).

Ragnhild kommer fra Rendalen, og har
vært i bransjen i 35 år. Etter videre -

gående flyttet hun til Oslo for videre ut-
danning. Deretter søkte hun på jobb
hos Norsk Dental Depot. Da hun var på
ansettelses-intervju ble hun blant annet
spurt om hvor hun kom fra, og da hun
kunne fortelle at hun var fra lands-
bygda, var saken klar. Hun ble ansatt.
Der arbeidet hun i åtte år, før hun fikk
jobb i Lic Scadenta frem til hun begynte
i Coltene.

Ragnhild stortrives i jobben sin hos
Coltene, som er et solid og godt firma.
Riktignok arbeider hun alene, men hun
har mye kontakt med mennesker gjen-
nom dagen, så det er ikke noe savn.

Ragnhild forteller at hun har to barn,
hvorav en har begynt på tannlege -
utdannelsen.

Hun har hytte i sin barndoms dal
Rendalen. Her er de ofte, og hele familien
skal feire julen der. Det ser hun fram til,
og gleder seg til skiturer i området
rundt hytta.

Årlig arrangerer hun, sammen med
depotene, besøk på Coltenes fabrikk i
nærheten av St. Gallen i Sveits. Disse
turene avsluttes alltid med en dag på
ski i Lech i alpene. Turene er åpen for
alle så her er det bare å melde seg på.

På besøk 
hos Coltene 
Stein Brath |  st-brath@online.no

Coltene er en verdensomspennende leverandør av dentale produkter. Ragnhild Holberg er
Coltenes eneste representant i Norge. Hun har vært salgs og markedsansvarlig siden 1997. 
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Høring om Norsk Pasient -
skadeerstatning (NPE) og
lovpålagt tilskudd til ordningen
NTTF svarte i oktober på Helse- og omsorgsdepartementets høring om Forslag til endring i for-
skrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private helsetjenester.

I høringen foreslås det en vesentlig økning i tilskuddssatsen for tannteknikere, med bakgrunn i
at Norsk Pasientskadeerstatning med dagens satser ikke har bygget opp det forutsatte fondet
for  utbetalinger til pasientskader.

I vårt høringssvar understeker NTTF blant annet at for tannteknikere isolert sett er innbetal-
ingene til den lovpålagte offentlige ordningen vesentlig høyere enn utbetalinger og administ-
rasjonskost, noe som også gjelder for samtlige helsepersonellgrupper i det som heter
risikogruppe 1 (laveste risikovurdering).

Dersom høringsforslaget går gjennom, vil tilskuddet til NPE øke vesentlig fra 513,-/år/auto-
risert. Alle NTTFs medlemmer er automatisk meldt inn i den lovpålagte ordningen i en
kollektivavtale, og dere får faktura for tilskuddet fra oss. Også for ikke-medlemmer er det
lovpålagt å betale dette tilskuddet til NPE årlig.

Hele høringssvaret kan dere lese på våre nettsider, eller dere kan gå på Regjeringens sider, og
se høringssvar fra NTTF og andre aktuelle høringsinstanser. Regjeringens sider om temaet
finner dere på lenken http://turl.no/13f7

NTF øker fokus 
på obligatorisk 
etterutdanning
Nytt for etterutdanningsordningen er at fra
2016 medlemmer som ikke oppfyller etter-
utdanningskravet kan få oppfordring og må
redegjøre for grunnen til dette. Dersom det
ikke foreligger grunnlag for dispensasjon fra
reglene, kan medlemmet gis pålegg om å 
oppfylle kvoten. Medlemmer kan i ytterste
konsekvens bli ekskludert, informerer NTF 
på sine nettsider.

Målet til NTF er å sikre at medlemskap i NTF
skal være et kvalitetsstempel.

Økt tannturisme,
melder byavisa.no
I følge statistikk 
fra Helseøkonomi-
forvaltningen (Helfo) 
har tannturismen 
økt mye siden det 
fra 2011 ble mulig å 
søke refusjon for 
bl.a. tannbehandling 
innen EØS-området, 
melder byavisa.no.

I 2011 behandlet Helfo
163 saker og utbetalte 
1,8 millioner kroner i refusjoner, men allerede
første halvår 2015 var 8,1 millioner kroner 
fordelt på 551 søknader utbetalt. 

Bekymret for tann -
helsen når ansvaret
flyttes til kommunene
NTF sentralt og i lokalforeningene har i media
de siste månedene gått ut med leserbrev og
kommentarer i mange lokalaviser der de setter
fokus på utfordringene når ansvaret for tann -
helsen flyttes fra fylkeskommunalt til kom-
munalt nivå. Kommentarene vier oppmerksom  -
het til både mulige fordeler og utfordringer,
men har hovedfokus på manglende diskusjon
og utredning av flyttingen i forkant av
Stortingets prinsippvedtak.

Også under NTFs årsmøte var naturlig nok den
vedtatte endringen i fokus, og NTF uttrykte et
ønske om å være en positiv bidragsyter for at
den nye tann helsemodellen skal være like god
for pasientene som dagens modell er og har vært. 

E T  B L A D  F R A  M E S T E R B R E V  

4/2015

www.mesterbrev.no 

12
                Prosjektet 

 belønnet med
bevaringspris– Selv om det ikke er vi som får prisen er det hyggelig at 

jobben blir verdsatt på denne måten. Det har virkelig 

vært inspirerende å jobbe med dette prosjektet, 

det gjør oss stolte av yrket vårt, forteller  

byggmester Bernt Kristian Lund i  

Byggmester�rma Reidar Lund & Sønn AS.

Tannteknikermester
52 tannteknikere er registrert i Mester -
registeret som tannteknikermester. 
Mesterordningen ligger under yrkes-
gruppen verkstedhåndverksfag, sammen
med gullsmeder, urmakere, låsesmeder og 
gipsmakere m.fl. NTTF har blitt gjort 
oppmerksomme på at Folkeuniversitetene
markedsfører mesterutdanningen ut til 
tannteknikere i disse dager.

Mesterbrevs sekretariat understreker i sin
siste utgave av «Mestern» at for å kunne
markedsføre seg som mester og mester-
bedrift må man betale årsavgiften til 
mesterbrevordningen. Årsavgiften for
2016 er på kr 700,-.

Norges Tannteknikerforbund
ønsker alle lesere en riktig 
god jul og et godt nytt år.
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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
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DET SKJER I
2016

JANUAR
Ons. 6. Møte i TIFs redaksjonskomite
Ons. 13. Møte i arrangementskomiteen

Styremøte 2 dager

FEBRUAR
Fre. 19. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 1

APRIL
Fre. 8–lør. 9. Tandteknikerdagarna i 

Stockholm

Etterutdanningsdag i Oslo

Fre. 22. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

Bursdager
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 dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være 
behjelpelig med å gi NTTF beskjed når en 
kollega har gått bort. 

Vennligst kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller
nttf@tannteknikerforbundet.no

60 år

Sjur Kristiansen 30. desember
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Hvilken betydning har
tannteknikeroverens-
komsten for meg som
arbeidsgiver?
Jeg er medlem i NHO og seks av mine ansatte er organiserte i
Fellesforbundet, slik at Hovedavtalen og tannteknikeroverenskomsten
kommer til anvendelse. Hvordan skal jeg som arbeidsgiver forholde meg
overenskomsten, både overfor de seks som er organiserte og de øvrige
ansatte som ikke er organiserte når det gjelder lønn? Er det slik at de ansatte
som ikke er organiserte kan kreve samme lønnsbetingelser som angitt i
overenskomsten? Gjelder overenskomsten for alle laboratorier? 

n.n

Den enkelte individuelle arbeidskontrakt og eventuell tariffavtale vil til sammen utgjøre
den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale.

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon eller fagforening (ikke
den enkelte arbeidstaker) på den ene side og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon
på den annen side. Tariffavtalen består oftest av en hovedavtale og en eller flere
overenskomster, i ditt tilfelle tannteknikeroverenskomsten.

Tannteknikeroverenskomsten 2014-2016 (Overenskomsten) mellom NHO/NHO Handel
og LO/Fellesforbundet er gitt med hjemmel i Hovedavtalen 2014-2017 (Hovedavtalen)
mellom NHO og LO. 

Hovedavtalen (tariffavtalens del 1) og Overenskomsten (tariffavtalens del 2) utgjør
samlet den gjeldende tariffavtalen. Hovedavtalen og Overenskomsten omtales heretter
samlet som Tariffavtalen.

Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold, eksempelvis arbeidstid, lønn under
sykdom og svangerskap, ytelser ved yrkesskade, pensjonsforhold/ATP osv.

Hverken arbeidstakere eller arbeidsgiver kan påberope seg klausuler i Tariffavtalen
uten inngått avtale. Tariffavtalen gjelder som hovedregel kun for laboratorier der en
gruppe arbeidstakere er organiserte og laboratoriet har skrevet under på Tariffavtalen,
enten som medlem av en arbeidsgiverforening eller gjennom såkalt direkteavtale.
Medlemskap i NHO medfører ikke automatisk at et laboratorium blir bundet av en
Tariffavtalen. Først når en fagforening har medlemmer bedriften, vil fagforeningen, når
visse vilkår avtalt mellom hovedorganisasjonene er oppfylt, ha rett på å få sin
tariffavtale gjort gjeldende ved laboratoriet. Som hovedregel må minst 10 prosent av
arbeidstakerne innenfor det aktuelle området være organisert i fagforeningen.

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.
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Medlemskap i NTTF har ingen betydning for om et labora -
torium er bundet av Tariffavtalen eller ikke.

Det eksisterer ikke noen generell minstelønnsregulering i
Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som
en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Enkelte bransjer har
likevel innført minstelønn.

Arbeidsgiver har derfor ikke noen juridiske forpliktelser til å
følge lønnsbestemmelser i tariffavtaler han ikke formelt er
bundet av. Mange arbeidsgivere velger likevel å praktisere
deler av innholdet fordi man ønsker å praktisere lønns- og
arbeidsvilkår som samsvarer med resten av bransjen/
virksomheten. 

Siden du som arbeidsgiver er bundet av Tariffavtalen, er du
tariffmessig forpliktet til ikke å gi dårligere eller bedre lønns-
og arbeidsvilkår overfor ubundne arbeidstakere for det arbeid
som er regulert i Tariffavtalen. Tariffbestemmelser om ufra -

vikelighet i forhold til uorganiserte arbeidstakere er inntatt
av hensyn til de organiserte arbeidstakerne for å forhindre at
arbeidsgiver undergraver deres stilling ved å inngå
arbeidsavtaler med uorganiserte arbeidstakere med vilkår
som strider mot tariffavtale.

Som tariffbundet arbeidsgiver er det din plikt til å se til at
Tariffavtalen følges, ofte godt hjulpet av de tillitsvalgte. 

Det skal avslutningsvis nevnes at partene i mellomoppgjøret
ved tariffrevisjonen i april 2015 ble enige om at det ikke skal
gis et generelt tillegg til arbeidstakere som er omfattet av
Overenskomsten, slik at lønnsbestemmelsene i Overens -
komsten gjelder per i dag.

Overenskomsten kan lastes ned på: 
http://tariffavtaler.nho.no/?avtale=81&TA_Radnr=6601

-o0o-

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

Løsning nr. 3-2015:

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, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450, E-mail: inger.dervo@bbnett.no



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



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

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

     

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

Kilde: Norges Tannteknikerforbund

         
     
      

       

       
              

      

 
  

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

         
     
      

       

       
              

      

 
  

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 

       
   
     

  

 
 


