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LE DE R

NORGES
TANNTEKNIKERFORBUND
– STERKERE SAMMEN!
I skrivende stund ser jeg frem til sommerferie etter en travel vår både i egen bedrift
og i NTTF. Det skal bli godt med noen uker
fri før siste planer og brikker skal legges
for høstens årsmøte og Fagsamling i NTTF.
Som kjent står NTTF midt i et skifte av daglig leder. Cecilie Holgersen slutter i NTTF
etter 4 år, og Helle Hagenau overtar som
daglig leder. Helle er ansatt i NTTF fra 1.
juli, og er godt i gang med å sette seg inn i
både organisasjonen og bransjen. Hun blir
å treffe på fagsamlingen, og hun ser frem
til å møte medlemmene. Dere kan lese mer
om Helle på side 8.
NTTF’s Fagsamling går av stabelen
23.–24. september under tittelen:

K O M P E TA N S E H E V I N G ,
P ÅV I R K N I N G S K R A F T,
TRYGGHE T OG
RÅDGIVNING.
STERKERE SAMMEN!
Fagsamlingen til høsten er årets viktigste
faglige treffpunkt i bransjen. Det blir to
innholdsrike dager med fokus på tannteknikerens rolle som helsepersonell. Fredag
får vi blant annet en innføring i journalføring for oss som tannteknikere, et tema
som aldri tidligere har vært omtalt spesifikt for oss som yrkesgruppe. Foredraget
vil belyse hva vi kan, bør og må journalføre. Vi får også mange faglige foredrag
med fokus på estetikk, implantater, helproteser, snorkeskinner, digital printing,
og digital teknologi for det moderne laboratorium. Her blir det mulig å få både faglig
påfyll, se nyheter på utstillingen og å treffe
kollegaer fra hele landet. Alle medlemmer
som deltar på Fagsamlingens begge dager,
får registrert 15 kurstimer i NTTF’s etterutdanningsprogram.

Det blir i år mulig å få rådgivning på flere
felt under arrangementet, for eksempel
innen kvalitetssikring og korrekt registrering i utstyrsregisteret. Advokat fra vår
samarbeidspartner KPMG til stede for deg
som har juridiske spørsmål, og vi og våre
samarbeidspartnere vil også kunne gi råd
innen privat- og bedriftsforsikring, pensjon
og pensjonsforsikring, bedriftshelsetjeneste mm. Besøk NTTF’s rådgivningstorg
dersom du har aktuelle spørsmål.
Vi har lagt stor vekt på utstillingen også
i år, og i lyse store lokaler plassert i og
rundt forelesningssalen ser vi frem til en
stor utstilling som presenterer nyheter,
tilbud og gode råd og vink for deltakerne.
Mange av våre trofaste utstillere er med
denne gangen også, og de vil ha med seg
et bredt utvalg produkter å vise frem. Også
nye utstillere er kommet til. Vi setter stor
pris på at utstillerne nok en gang slutter
opp om Fagsamlingen vår. Vi setter pris på
at utstillerne nok en gang slutter opp om
fagsamlingen vår, og vi retter en spesiell
takk til hovedsponsorene Zirkonzahn og
Plandent som bidrar betydelig til arrangementet.

Vi har lagt stor vekt
på utstillingen også
i år, og i lyse store
lokaler plassert i og
rundt forelesningssalen ser vi frem til
en stor utstilling som
presenterer nyheter,
tilbud og gode råd og
vink for deltakerne.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

Vennefesten er åpen for alle som deltar på
Fagsamlingen, og vi gleder oss til en super
kveld med gamle og nye bekjente. Avtroppende daglig leder, Cecilie Holgersen kommer som gjest på festen, og hennes innsats
for NTTF vil bli markert. Jeg håper mange
vil være med å gi henne en flott avslutning
denne kvelden. Festen holdes i lukkede lokaler på hotellet, og etter en god middag
spiller Loose Item Harness opp til dans
med partymusikk fra 1970 til 2016, her
blir det mulig å feste, danse og synge med.
NTTFs årsmøte for medlemmer avholdes på
Fagsamlingshotellet fredag 23. september,
August 2016 | Tenner i fokus | 3 |

Jeg føler at det er en viss vegring i medlemsmassen mot å påta seg styreverv og oppgaver.
Det er sikkert flere årsaker til det, og kanskje
noen er redd for at de ikke er engasjert nok og
frykter at de ikke har nok å gi. Dette tror jeg er
grunnløs frykt, da vi alle har noe å bidra med,
og jeg kan nesten garantere at engasjementet
kommer av seg selv i møte med de andre en
skal samarbeide med i styret. Engasjement
skaper engasjement!
og her skal vi blant annet avgjøre
lokalforeningenes tilknytning til NTTF.
Det foreligger et forslag vedrørende
tilknytningen fra lederkonferansen
som ble avholdt i starten av mars, du
finner nærmere informasjon om dette
i årsmøte- papirene som følger med
denne utgaven av Tenner i Fokus
for dere som er stemmeberettigede
medlemmer.
Tid for valg – NTTF trenger deg!
Ved høstens årsmøte er det tid for valg
i alle komiteer og utvalg. Det er en stor
jobb valgkomiteen står overfor når
27 verv skal besettes i styret og ulike
utvalg, og jeg vil oppfordre dere til å
vurdere å gjøre en innsats for NTTF
dersom eller når dere blir kontaktet
av valgkomiteen. Vi trenger «nye» engasjerte tannteknikere også blant dere
uten eierinteresser i laboratorium,
både til styret og ulike utvalg.
For meg har årene i styret og diverse
utvalg vært udelt positive, det har
vært og er interessant, utviklende og

lærerikt å få være med å diskutere viktige saker for bransjen, og få innsikt i
hvor tidkrevende og vanskelig det kan
være å få fremmet saker for de rette instanser, for noen ganger å oppnå gode
resultater for oss som bransjeorganisasjon. Når man er med i styret har man
hele tiden førstehåndsinformasjon
i alle styresaker og det blir enkelt å
holde seg oppdatert. Et gode som også
er vel verdt å nevne, er at man som styremedlem får delta på alle arrangementer i NTTF’s regi kostnadsfritt.
Som styrerepresentant eller komitemedlem får man også samarbeide
med daglig leder i sekretæriatet, og se
hvilken fantastisk jobb som blir gjort
der, både for oss i styret og for alle
medlemmene. Jeg har gjennom styrearbeidet knyttet mange kontakter som
betyr mye for meg. Det er en ressurs
å ha gode kollegaer over hele landet,
som jeg har blitt kjent med i styresammenheng. Jeg hadde selv liten erfaring
fra styre/ og organisasjons-arbeid når
jeg ble valgt inn i styret, og mener at

DET SKJER I 2016
AUGUST
Tor. 22.

SEPTEMBER
Tor. 22.
Fre. 23.
Fre. 23.–lør. 24.

Tor. 14.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

NOVEMBER
Tor. 3.–lør. 5.

Styremøte
Årsmøte NTTF
Fagsamling Gardermoen

OKTOBER
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vervet som styremedlem og styreleder
også gjør at jeg står bedre rustet til å
påta meg oppgaver utenfor NTTF. Jeg
er takknemlig for at jeg har fått mulighet til å være med i styret i så lang tid.
Jeg føler at det er en viss vegring i medlemsmassen mot å påta seg styreverv
og oppgaver. Det er sikkert flere årsaker til det, og kanskje noen er redd for
at de ikke er engasjert nok og frykter
at de ikke har nok å gi. Dette tror jeg
er grunnløs frykt, da vi alle har noe å
bidra med, og jeg kan nesten garantere
at engasjementet kommer av seg selv i
møte med de andre en skal samarbeide
med i styret. Engasjement skaper engasjement!
Styreverv og komitearbeid tar selvfølgelig noe tid, men det gir også veldig
mye tilbake. Man må selvsagt delta i
styremøtene, og har plikt til å holde seg
oppdatert på de saker styret til enhver
tid arbeider med. Jeg mener likevel at
det ikke er veldig tidkrevende, når man
tenker på alt man får tilbake. Kanskje
det er din tur denne høsten?
Du har ingenting å frykte – styrearbeid
er spennende - utviklende og interessant.
Grip sjansen, og still til valg i NTTF!
Vi håper på stor oppslutning om fagsamlingen til høsten. Som tanntekniker
kan du i løpet av disse dagene tilegne
deg både ny kunnskap og være med å
avgjøre viktige spørsmål om det videre
arbeidet i NTTF. Hold av disse dagene
til gode faglige foredrag og samvær
med gode kollegaer.
Jeg ser frem til å treffe deg på
Årsmøtet og Fagsamlingen til
høsten, du skal vel delta på
«årets happening» i bransjen?

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
NTFs landsmøte og Nordental
i Stavanger

DESEMBER
Tor. 12.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

LiSi
fra GC
Det

perfekte

valget for dine

litium disilikat

utfordringer

GC NORDIC AB
tel: +46 8-506 361 85
info@nordic.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com
www.facebook.com/gcnordic
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I Norge er det kanskje ikke så mange tannteknikere som lager komposittkroner? I Tyskland er det helt annerledes, der
brukes dette materialet mye. I dag er komposittene svært gode og det kan lages estetikk på høyeste plan. På f.eks.
teleskopkrone-teknikken må vi bruke kompositt, fordi porselen er for stivt og lett flaker av over tid. Dessuten er kompositt
langt lettere i vekt. Uansett antall brukere, her legger vi ut en liten beskrivelse av hvordan et kompositt (her fra Kultzer) kan
legges opp til vakre fronttannskroner. Tannteknikermester Björn Maier fra Lauingen kaller tipsene:

Naturlig sjiktning i kompositt

Fire trinn til suksess
Oversatt fra ”Das Dental Labor” 12/2015, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

Artikkelskriver
Tannteknikermester
Björn Maier
Lauingen
Tyskland
Tilfellet:
Matrix-Sjiktkonsept
Mameloner
Halo-effekt

For å få til en tannerstatning som utseendemessig matcher alderspreget til den
enkelte pasientens tannsituasjonen, må tannteknikeren, helt fra det underste
dentinsjiktet av, tenke på hvordan fargene og karakteriseringene skal stå fram.
Tannteknikermester Björn Maier viser her to fronttenner hvor han har etterlignet
de fineste detaljer ved bruk av materialet kompositt.

S

ignum-«skrinet» til Heraeus Kulzer,
med pastamasser og viskøse
(Flow) kompositter, og tilhørende
malefarger, gjør oss i stand til å produsere et mangfoldig utvalg av individuelt
innfargede kroner. Fra sitt masterkurs
med Signum viser tannteknikeren her
hvordan han benytter massene i det
som er kalt Matrix-Sjiktkonsept.

 Kjernen eller bodyen bygger jeg opp
med dentin-pastamasse. Jeg legger på
den riktige mengde masse og former
den labialt og palatinalt. Så trykker jeg
inn mamelonene. Allerede på dette
tidspunktet kan jeg cervikalt legge inn
cervikalt dentin som er kromatisert eller
intensivert mer i fargen. Jeg bruker da
| 6 | Tenner i Fokus | August 2016

gjerne sekundærdentin SD1 og 2. Jeg
kan også få fram fargeovergangen ved
å bruke Signum cre-active malefarger.

 I halsområdet «flyter» jeg på Flow

Dentin blandet med SD2, i overgangen
mot metallet forsterker jeg mamelonstrukturer (fordypninger) med Flow
Dentin. Det insisale området bearbeider
jeg med translusent, opaliserende insisalmasse (OS 1-4). Så må jeg få fram
lyshetsgraden eller overgangen i lyshet
og lage en harmonisk overgang mellom
mamelonene og selve insisalkantområdet.

 Når det kommer til karakteriseringen, passer jeg på at struktur, trans-

parens og opalescens er tilpasset
pasientens, eller bedre, tennenes alder.
Mamelonstrukturene former jeg til med
Mamelon-Dentin (MD2), Utløperne legger jeg så grasilt med MD1 omkring hovedmamelonene. For å få til en naturlig
dybdevirkning på sjiktningen, dekkes
hele tannen så med Transpa Masse OT1.









MITT TIPS: For å få fram de fineste de-

taljene i insisalkantområdet, slikt som
«filigran» utløpere fra mamelonene,
legger jeg på, etter at kronen er ferdig,
et knapt synlig sjikt med SD2 på insisalkanten. Slik kan jeg etterligne halo-effekten, den lyse randen som ofte er der
på fronttennene.



I cristaområdene bruker jeg OT5
eller OT10. Med disse massene kan jeg
framheve områder som er mer translusente. Slik er det også mulig å antyde
«flekker» med kalsifiseringer, kalkflekker. Vil jeg også legge inn riss og kalsifiserte sprekker, bruker jeg malefargene
og en fin pensel. Nå skal tannen få den
endelige formen. Til det bruker jeg et
lysfilter som består av OT og OS masser.
Fremdeles kan jeg intensivere de individuelle fargenyansene ved for eksempel
å bruke amber-fargene Opal-Transpa
massene (OTA).

Maier holder kurs i denne teknikken.
Det siste ble holdt 7.-8. juli i år og
det holdes et nytt den 14.-15 oktober
i Stuttgart.

Kontaktadresse:

Vil du kikke ham over skulderen på et
slikt kurs kan du få mer informasjon
om dette her:
www.heraeus-kulzer.de/kursprogramm

Ztm. Björn Maier
e-post: info@bjoern-maier.com
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Ny daglig
leder i NTTF
Helle Hagenau er godt i gang med arbeidet som
daglig leder i NTTF. Midt i sommerferie-tiden
startet hun på egen hånd med å sette seg inn
i bransjen, utfordringer, dynamikk, forbundets
rolle og administrasjonsrollen hun skal ivareta
fremover.
Cecilie Holgersen

Engasjert, blid og utadvendt og med mye
energi. Slik vil jeg beskrive Helle, etter
å ha jobbet sammen med henne noen
uker nå i sommer. Hun er født i Danmark, men må vel nærmest karakteriseres som internasjonal, etter mange
år i både Belgia, England og nå i Norge
de siste 15 årene. Helle har sterk politisk kompetanse, og er svært godt
orientert i norsk politikk, norske lover
og regler, påvirkningsveier og mulige
innfallsvinkler for å få gjennomslag for
våre viktigste saker.
Helle har en bred bakgrunn fra organisasjonslivet. Hun har bl.a. jobbet som assisterende generalsekretær og interessepolitisk rådgiver i Stoffskifteforbundet,
generalsekretær og internasjonal leder i
Nei til EU og regionkontorleder og interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund. Hun er vant til å jobbe både som
eneste ansatt i organisasjon, og sammen
med andre. Hun har også tidligere arbeidet mye med inntektsskapende ar| 8 | Tenner i Fokus | August 2016

beid i sine organisasjoner. Ved siden
av arbeidslivet har hun hatt og har en
rekke tillitsverv i ulike organisasjoner,
både nasjonalt og internasjonalt.
Helles har i skrivende stund fullført sin
første måned som daglig leder. Hun har
flyttet inn på nytt kontor, sammen med
deler av styret har hun vært lagerarbeider og flyttet NTTFs lager fra Drøbak.
Hun har fått opplæring i medlemssystem, regnskapssystem og møtt flere av
NTTFs sentrale samarbeidspartnere.
Alle utfordringer og all informasjon
fordøyes raskt, og det meste huskes
også imponerende fort. «Jeg har nok
litt klisterhjerne», sier Helle – og den
kommer godt med i tiden fremover.
Det har vært veldig spennende å få lov
til å være sammen med Helle denne
tiden på jobb. Jeg ante nok alt ved ansettelsen at denne damen ikke ville
trenge opplæring i ordets normale
forstand, men selv med høye forvent-

ninger har jeg blitt imponert og gledet
meg over hvor fort hun setter seg inn i
ting, og hvor gode spørsmål hun stiller.
Helle har skrevet for en rekke publikasjoner tidligere. Jeg hadde tenkt å intervjue henne som en presentasjon til dere,
men jeg tror at hun vil like å bruke sine
egne ord når hun skal dele sine første
tanker med dere lesere. Det finner dere
på neste side.
Jeg er veldig glad for at vi fant Helle,
og at hun hadde lyst til å arbeide som
daglig leder i NTTF. Jeg er overbevist
om at hun med sin politiske styrke vil
kunne sette ny fart i det strategiske arbeidet i NTTF. Jeg er også trygg på at
alle medlemstjenester vil bli videreført
og utviklet på en god måte av en samvittighetsfull og dyktig daglig leder.
Jeg ønsker Helle lykke til i sitt arbeid
videre, og håper dere alle tar godt i mot
henne.

Nå har du jobbet her en måned.
Hvordan har møtet med NTTF vært?
– Det har vært spennende, overveldende og utrolig lærerikt. Tannteknikerbransjen er en helt ny verden for
meg. Selv om jeg går til tannlege hvert
år og har både implantat og krone, så
har jeg faktisk aldri møtt en tanntekniker før. At medlemmene i NTTF er
autorisert helsepersonell, visste jeg
heller ikke. Jeg har brukt tid på å sette
meg inn i regelverket som styrer yrket
og bransjen, NTTF som organisasjon og
omorganiseringen, lest flere årganger
av Tenner i Fokus, styreprotokoller osv.
Og så forsøker jeg å bli kjent med medlemsregisteret og økonomisystemet.
For meg har det vært viktig å prøve å
finne ut hva NTTF er for en størrelse.
Hvilken type organisasjon det er. Det
aller første dokumentet jeg leste var
NTTFs lover. Dels er jeg veldig glad i
vedtekter og dels forteller de meg en
god del om organisasjonen. Hvordan
den styres, oppbygging og ikke minst
om målsettingen for alt arbeidet vårt.
Siden det er sommerferie for de aller
fleste er det begrenset hvor mange
medlemmer jeg har snakket med og
enda færre jeg har møtt. Jeg gleder meg
stort til å bli bedre kjent med flere medlemmer og regner med at fagsamlingen
blir et høydepunkt i så henseende.
Cecilie hadde lagd et flott opplegg til
meg da jeg begynte, så jeg kunne bare
møte på jobb, slå på PC’en og hadde
med en gang tilgang til e-post, dokumentbiblioteker og mye annet. Det var
fint og føltes trygt, når nå alt annet var
helt nytt. Jeg måtte for eksempel spørre
hvordan jeg kom meg ut av bygningen
uten å bruke heis…
Kan du si noe om hvorfor du har lyst på
jobben som daglig leder i NTTF?
– Det var flere ting som tiltalte meg
da jeg leste stillingsannonsen. For det
første mangfoldet i oppgaver og for
det andre at det var en lederstilling
uten personalansvar. Da jeg begynte

Da jeg begynte å lese om NTTF før jeg skrev søknaden, var
det omorganiseringen som fanget min oppmerksomhet.
Det at organisasjonen skal reorientere seg og jobbe mer
politisk. Jeg tenkte at jeg med min breie organisasjonserfaring har mye å tilføre NTTF, at jeg trives med organisasjoner i utvikling og omstilling og at det ville være kjekt å
jobbe med medlemsblad og økonomi på nytt. Jeg tror at
jeg kan få brukt mine ulike kompetanser til NTTFs beste.
å lese om NTTF før jeg skrev søknaden, var det omorganiseringen som
fanget min oppmerksomhet. Det at
organisasjonen skal reorientere seg
og jobbe mer politisk. Jeg tenkte at jeg
med min breie organisasjonserfaring
har mye å tilføre NTTF, at jeg trives
med organisasjoner i utvikling og
omstilling og at det ville være kjekt å
jobbe med medlemsblad og økonomi
på nytt. Jeg tror at jeg kan få brukt mine
ulike kompetanser til NTTFs beste. Jeg
tenkte også at selv om jeg er den eneste
ansatte er det lagt opp til samarbeid
med styret. Jeg trives med å jobbe
alene, men jeg ene kvinne kan ikke
løfte organisasjonen alene. Det er viktig å spille på lag med styret og å involvere medlemmene.
Hva tenker du er NTTFs viktigste
utfordringer på kort og lang sikt?
– På veldig kort sikt er utfordringen å
arrangere en glitrende fagsamling. Det
er laget et solid arbeid til dato, og jeg
håper at jeg kan matche det. I løpet av
det kommende året tenker jeg at det er
viktig å få rekruttert nye medlemmer
slik at vi kan få trygget økonomien.
Den nye organisasjonsmodellen skal
implementeres fullt og den skal utvikles slik at NTTF fremstår som en
levende, kompetent og fremadrettet
organisasjon. NTTF skal arrangere
etterutdanningskurs og ha møte med
beslutningstakere for å styrke vår posisjon som talsperson for tannteknikere.

På litt lengere sikt blir det viktig å
fortsette rekrutteringen av medlemmer og utviklingen av organisasjonen.
Det skal arbeides med finansieringen
av utdanningen og samlokaliseringen
med tannlegestudiet. Det skal ytes en
spesiell innsats for å få på plass krav
om autorisasjon som tanntekniker i direktiv om medisinsk utstyr. NTTF skal
bli den naturlige samarbeidspartner
for offentlige myndigheter når det gjelder tannteknikk. Vi skal fortsette videreutviklingen av organisasjonen og vi
skal jobbe for optimale rammevilkår
for bransjen.
Presenter deg selv med egne ord
– Jeg er en aktiv og engasjert kvinne på
51 år. Jeg liker å ha det travelt. Jeg trives
som plommen i ett egg i organisasjonslivet hva enten det er som ansatt eller
som tillitsvalgt. Jeg er veldig opptatt av
politikk, spesielt utenriks- og likestillingspolitikk, og så er jeg opptatt av at
Oslo skal bli en bedre by å bo, leve og
arbeide i. Jeg er for eksempel medlem
av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune og leder av
Internasjonalt utvalg i Nei til EU. Jeg
er utdannet middelalderhistoriker,
men har aldri jobbet som historiker.
Leser historiske romaner om perioden
og deltar i arrangementer i regi av Oslo
Middelalder for å dekke den interessen.
Og så drar jeg til London hvert år for å
overvære verdens eldste tennisturnering i Wimbledon.

Bursdager NTTF Gratulerer
50 år

Per Øyvind Strand

28. september

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i vår spalte, gir skriftlig melding om dette til
nttf@tannteknikerforbundet.no.
Sekretariatet får ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTTF
beskjed når en kollega har gått bort.
Vennligst kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller nttf@tannteknikerforbundet.no
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For en tid siden presenterte jeg noen tilbakeblikk i tannbehandlingens historie.
Denne gangen har jeg funnet fram den amerikanske tannlege B. J. Cigrand’s
beskrivelse fra 1893 om forholdene i Kina. Utdraget er hentet fra hans bok:
«The Rise, Fall and Revival of Dental Prosthesis», utgitt i Chicago, USA, i 1893.
Gjengitt av Ttm. Stein Staal.

Tannbehandlingens
historie i Kina
Kineserne, må vi huske, var i eldgammel tid et iherdig og
utholdende folk som gjorde enorme fremskritt både innenfor kunst og vitenskap. Også når det gjaldt medisin og operative inngrep ble de betraktet som svært avanserte. En av
de gamle kinesiske keisere opprettet en gratis skole for de
innbyggere som ville studere medisin eller en av medisinens
mange greiner. Det er veldig vanskelig å få tak i fakta og tall
fra det gamle kina, men heldigvis finnes det et gammelt kinesisk manuskript i det franske vitenskapsakademi som gir
oss mye informasjon om kinesisk dental praksis.
I dette skriftet blir vi bl.a. fortalt at: «Hofftannlegene alltid
renset de kongeliges tenner og holdt dem rene og søte».
Skriftet forteller også at: «Tannlegene benyttet en slags hvit
harpiks til reparasjon av råtne tenner.» Kinesisk tannbehandlingskunst er utvilsomt svært gammel, men den har
ikke oppnådd den perfeksjon som karakteriserer vår moderne (1893) utførelse. Det er velkjent at kineserne tror at
tannpine forårsakes av gnagende småmark og at tannlegene
deres hevder at det finnes mark i råtne tenner.
Det trikset de bruker for å holde myten levende er som følger: Når en pasient med tannverk ber om hjelp, og dersom
tanna står fast i sokkelen og ikke er løs, skjæres en del av
tannkjøttet løs fra tanna med et skarpt instrument slik at
det blør. Under dette inngrepet holdes kinnet til side av en
bambus-spatel som er formet lik i begge ender.
I den enden som tannlegen holder i handa er det skjult noen
små marker innpakket i tynt papir som er klistret til spatelens innside. Når tannlegen så snur spatelen og putter denne
enden inn i pasientens munn, så bløtes papiret av munnvesken. Tannlegen åpner da lett papiret med en skarp kniv slik
at markene blander seg med spytt og blod og tannlegen kan
nå plukke ut en og en mark med en pinsett. Pasienten som
med egne øyne ser at årsaken til hans plager blir fjernet, har
god grunn til å tro at han er blitt helbredet, skjønt i de fleste
tilfelle er det kun et resultat av blødningen i tannkjøttet og
pasientens frykt.
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Når tannpinen kommer tilbake, hvilket den som oftest gjør
fra innen en time til ett eller to døgn, så oppsøker pasienten igjen tannlegen som utfører operasjonen nok en gang
og selvfølgelig finner flere mark som forklarer tilbakefallet.
Dette kan fortsette til tanna har sluttet å verke fordi pulpa
har lidd en naturlig død. Kinesiske bøker om medisin har i
årevis lært at tannpine forårsakes av mark som borer seg inn
i tennene, men denne praksis blir kun brukt på tenner som
er faststående, tenner som er løse fjernes med fingrene eller
med metallinstrumenter. Innsetting av kunstige tenner har
vært praktisert i Kina lenge før de ble introdusert i Europa.
Det var billige tannerstatninger fordi materialet som ble benyttet enten var av ben eller elfenben og tanna som ble sagd
eller slipt til ønsket fasong ble så festet til de gjenværende
tenner med kobbertråd eller tråd lagd av dyretarmer (catgut).
Dersom to eller flere tenner måtte erstattes ble de laget i ett
stykke. Et hull ble drillet gjennom hele stykket for å få plass
til en dobbel tråd som kunne festes rundt nabotennene. Selv
om løsningen var primitiv var det bedre enn ingen tenner og
til en viss grad var de ok å tygge med. Kineserne tar avstand
fra dissekering og derfor benytter de seg ikke av andres
tenner. De tror også at hjertet er setet for tanken, at sjelen
holder til i leveren og at galleblæra er setet for mot. Av den
grunn spiser kinesiske soldater galleblæra fra tigere for å
inspirere seg til mot.
Den kinesiske doktor eller tannlege står ikke høyere på rangstigen enn en ordinær utlært arbeidsmann. De tar et beskjedent honorar av pasienten og dersom behandlingen ikke virker
skal pasienten heller ikke betale (no cure, no pay). Tannlegene
ser på ekstraherte tenner som trofeer og går med kjeder av
råtne tenner rundt halsen. Siden tannpine hevdes å komme
fra mark i tennene er det oppstått en egen gruppe kvinnelige
leger som kun har til formål å fjerne disse plageåndene.
Middelalderens kinesere benyttet sjelden kunstige tenner
siden datidens tannleger tydeligvis var dyktige nok til å
bevare dem. Dessuten var kineserne kjent for å ha sunne
tenner.

Which is your CAD-Software?
Select the software to download your Zirkonzahn implant library

Exocad®

3Shape

ZIRKONZAHN LIBRARY DOWNLOAD CENTER
FOR EXOCAD ® - OG 3SHAPE-BRUKERE
Få alle nødvendige komponenter fra én enkelt pålitelig kilde! Med Zirkonzahn
Library Download Center kan du laste ned og administrere alle Zirkonzahns
implantatkomponenter og nyte godt av det store utvalget av tilgjengelige
implantatsystemer som er lagret i vår database.
Kort om fordelene:
-

kostnadsfritt nedlastbart program for exocad®- og 3shape-bruker

-

virtuelle implantatbiblioteker med Zirkonzahn laboratorieanaloger, titanbaser og
Scanmarkers for opptil 80 forskjellige implantatsystemer

-

alltid oppdatert – nylig tillagte implantatsystemer eller oppdateringer av allerede
nedlastede systemer er tydelig markert og oppsummert

-

rask nedlasting av enkle implantatbiblioteker med komponenter som kan kjøpes
individuelt
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra u
 tlandet,
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 trettende artikkelen har vi besøkt Matrix Dental as.

På besøk hos
Matrix Dental as
ET TANNTEKNISK LABORATORIUM PÅ LANDET
Stein Brath | st-brath@online.no. Foto: Stein Brath
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MATRIX DENTAL AS
Etter å ha besøkt store, urbane
laboratorier i mange nummer av
Tenner i Fokus mente vi at tiden var
moden for et besøk ute i distriktet.
Jeg tok derfor en tur til Vestmarka i
Eidskog kommune i Hedmark.
Vestmarka kommer man til, dersom
man med Oslo som utgangspunkt,
reiser rett øst i retning Sverige.
Matrix Dental as ligger idyllisk til beliggende ved et vann. Det er Hanny Gundahl og
Patrik Anderson som driver Matrix Dental.
Et naturlig spørsmål når man ankommer
Marix Dental er hvordan kunne dere starte
opp et tannteknisk laboratorium i et så
landlig område som Vestmarka? Svaret var
enkelt: Hanny flyttet hit som ungdom, og
Patriks kone er fra dette området.
Patrik kommer fra Umeå. Det var også her
han fikk sin utdanning som tanntekniker.
Hanny tok svenneprøven hos Bjørn Borten
i Trondheim. Den teoretiske delen av tannteknikerutdanningen tok hun i Bodø. Her
ble det etablert en midlertidig lærlingskole
i tannteknikerfaget for hele Nord-Norge og
Midt-Norge i en periode før høyskolen startet opp.
Det var i Trondheim Hanny og Patrik ble
kolleger. Her jobbet de sammen i mange år
før de fikk lyst til å starte et eget laboratorium sammen.

Selv om de har flyttet et godt stykke
vekk fra Oslo og Lysaker, kommer
det pasienter den lange veien for å
prøve inn arbeider. De synes det er
langt, men er fornøyd med den gode
servicen de får når de kommer frem.

Det ble til at de startet Matrix Dental på Lysaker i år 2000. Familiene bosatte seg også
i Bærum. Tiden ble etter hvert moden for
dem begge til å tenke fremover med tanke
på barn og familieliv. Da begge familiene
hadde tilknytning til Eidskog var det naturlig å flytte hit, og pendle til laboratoriet
på Lysaker. De håpet at det ville bli mindre
stressende. Men det ble mye pendling, så
de syntes fortsatt stressnivået var høyt.
De var derfor enige om å prioritere livskvalitet både for seg selv og sine familier, så de
flyttet hele laboratoriet til Vestmarka.
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Det har de ikke angret på en dag. Barna
deres går på skole rett ved siden av laboratoriet, og veien hjem etter endt arbeidsdag er veldig kort.
På Lysaker hadde de både lokale kunder og postkunder. De fleste av disse
ble med til Vestmarka, og siden har de
også fått mange kunder fra lokalmiljøet. Lokalmiljøet betyr i denne sammenheng Bjørkelangen, Skotterud,
samt Magnor og i dette området henter
og bringer de arbeider selv.
Laboratoriet ble etablert i et lite rødt
hus, som er kommunalt eid. Huset var
ideelt til deres behov. Det eneste de
måtte gjøre var å male litt. Så var det
bare å flytte inn.
Selv om de har flyttet et godt stykke
vekk fra Oslo og Lysaker, kommer det
pasienter den lange veien for å prøve
inn arbeider. De synes det er langt,
men er fornøyd med den gode servicen
de får når de kommer frem.
Mens vi sitter her og prater kommer
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posten. Her kommer postbudet rett inn
på laboratoriet og har med seg pakker,
samt tar med seg pakker tilbake. Dette
er en ekstraservice som ikke er alle forunt. Det hender jo likevel at de må på
postkontoret som ligger på Skotterud,
men kommer de i prat med en nabo
som skal samme veien er det ikke sjelden at naboen tilbyr seg å ta med seg
pakken.
På laboratoriet produserer de det meste
innen tannteknikk. Hovedsakelig fast
protetikk, men de har også startet opp
med helproteser. Det er blitt noe mer
helprotetikk enn de forventet, og når
det gjelder fast protetikk har det blitt
mer og mer zirkonium. Etter at de begynte å frese fullkroner i zirkonium
har det «tatt helt av». Implantater er
også et produkt som øker i volum. De
hadde mye implantater mens de drev
på Lysaker, men produksjonen øker
videre.
Alle store arbeider starter med en diagnostisk oppvoksing. Det er en service
som pasientene setter pris på, da det

er vanskelig å forestille seg hvordan en
tannrestaurering vil bli.
Selv om de har en moderne produksjon
støper de også bro- og kroneskjeletter
i gull.
Det er fortsatt mye håndarbeid på
Matrix Dental, men de følger med, og
er klar over at en dag må de investere i
dyre maskiner. Alternativet vil være et
samarbeid med et annet laboratorium
om disse investeringene.
På Matrix Dental har de vanskelig for å
se inn i framtiden, men de innser at digitaliseringen kommer og de må følge
med. Det de er redd for er å miste er
den håndverksmessige tilknytningen
til faget.
Det vil alltid være en målsetting å levere høy kvalitet.
De ser lyst på fremtiden, og håper å bli
større eller bli en del av noe større.

Beyond CAD/CAM

Tar steget forbi CAD/CAM

Patient-specific prosthetic solutions
for all major implant systems
Pasientspesifikke protetiske løsninger
til alle de store implantatsystemene
For å kunne tilby den perfekte løsningen, trenger du protetisk frihet, en
fleksibel arbeidsflyt og designmuligheter like individuelle som hver enkelt
pasient. Med ATLANTIS får du frihet, estetikk, enkelhet og pålitelighet
som tar steget forbi CAD/CAM.

32670576-USX-1503_ATLANTIS System brochure.indd 1

2015-05-04 12:52

Følg Dentsply Sirona Implants

www.dentsplyimplants.com
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Ekstrem
oppussing
av tenner
Første gang publisert i Tønsbergs Blad april 2016

Å kunne smile er viktig
både i arbeidslivet og
i det sosiale. Hvert år
vil tanntekniker Trine
Brun sørge for at en
som trenger det får
nye tenner.
FØR: For å holde tennene i overkjeven på plass,
var det tidligere foretatt en akuttbehandling med
ståltråd. Foto: Trine Brun

– Det er jo nesten som ekstrem op�pussing, kommenterer Eric A. Laetare,
fungerende daglig leder av Kirkens Bymisjon Vestfold.
Han sikter til jobben tanntekniker Trine
Brun og tannlege Einar Nørstebø har
gjort for en tidligere rusmisbruker.
Sammen har de gitt en behandling som
ville ha kostet mange penger hvis pasienten skulle betalt for den.

Bare smil: Å ha bra nok
tenner til å tørre å smile
er viktig for selvtilliten.
Tanntekniker og TannStudioeier Trine Brun vil vært år
sørge for at en person som
er på vei ut av rus kan få
nye tenner. Eric A. Laetare
og Kirkens Bymisjon hjelper
å finne egnede kandidater.
Frida Strugstad bygger her
opp nye porselenstenner.

– Jeg ønsker å hjelpe noen som ikke har
mulighet til å bekoste nye tenner selv,
sier Trine Brun, tanntekniker og daglig
leder og eier av TannStudio AS i Tønsberg.

ETTER: Nye tenner er sementert, og pasienten kan
trygt smile.
Foto: Trine Brun

– I år hadde vi en klar kandidat som var
på vei inn i arbeidslivet. Før han fikk nye
tenner så han veldig lukket ut. Han holdt
hånden foran munnen når han snakket
og smilte aldri, forteller Eric. A Laetare.
– Da virker du selvfølgelig veldig lukket
og omverdenen kan bli usikker på deg,
sier Laetare.
Mannen ønsker å være anonym, men er
nå ute i arbeidslivet og nyter å ha et skinnende smil å møte verden med.
– Den pasienten blomstrer nå. Det er
moro å se, sier Trine Brun, som allerede
har sørget for å få med seg et team av
ulike spesialister og leverandører til å bli
med på neste års dugnad.

– Moro å se

Hun ønsket å styrke bedriftens sosiale
profil og gjør det ved å gi behandling til
en som er på vei ut av rusmiljøet og inn
i arbeidslivet.
Kirkens Bymisjon har hjulpet henne med
å finne fram til en egnet kandidat.

Fikk smilet tilbake

Hun fastslår at årets innsats har vært en
stor jobb for tannlege Einar Nørstebø. De
har samarbeidet om pasienten fra midten
av januar til starten av mars.
Som tannlege ser Nørstebø at mange har

Foto: Sidsel Winding-Stavseth
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K.A. Rasmussen vil med glede presentere SHERAeco-print 3D printer.
Som eneste norske leverandør av SHERA`S 3D printere, har vi rettigheter til å selge
i både Norge, Sverige og Finland.
Vi har printer for demonstrasjon på Hamar.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Ring oss i dag 800 41 941

www.sheradigital.de

FAGSAMLING 2016
Foredrag med Ralf Oppacher fra SHERA.
Lørdag 24.09.0216 Kl 14 - 15.30
Scandic Oslo Airport Hotel

SHERAeco-print - Bemerkelsesverdig rask og presis!
Optimalisert for dental teknologi. Stor fleksibilitet og høykvalitets materialer. Korrekt og presis
printing. Sertifisert biokompatibelt materiale er tilgjengelig.

Kontakt oss gjerne!
Tlf: 80041941
E-post: salg@karasmussen.com
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det vrient og at tannbehandling er så dyrt at mange ikke tar
seg råd til det. Da kan fort vondt bli enda verre.

Gode smil

Kirkens Bymisjon har mange gode hjelpere - og er glade for
det.

– Å kunne smile og snakke med munnen åpen har veldig
mye å si for selvbildet. Denne pasienten fikk smilet tilbake
og åpnet seg mer og mer, forteller Nørstebø.

– Det er et utrolig stort hjerte der ute, utbryter Eric A. Laetare, fungerende daglig leder for Kirkens Bymisjon i Vestfold.

Han synes det er godt å hjelpe en person og se hva hjelpen
betyr.

Folk og næringsliv hjelper Bymisjonen i deres arbeid på
ulike måter.

– Det er også viktig at pasienten ikke skal stå i takknemlighetsgjeld til oss. Jeg er opptatt av å behandle alle mennesker
med respekt.

– Noen går direkte inn i vårt arbeid som frivillige. Noen fikser
vask og klipp av hår, en osteopat har gitt bort behandlinger og
folk og bedrifter gir klær og mat. Andre igjen hjelper til med
utleieboliger eller arbeidsplasser, forteller Eric A. Laetare.

I sitt virke ser Nørstebø at mange ikke får hjelpen de trenger,
det være seg rusavhengige eller minstepensjonister.

Dette setter igjen Kirkens Bymisjon i stand til å hjelpe folk
der de er.

– Men jeg må ta meg betalt for jobben jeg gjør, det er ikke
mulig å behandle flere enn en i året helt gratis, sier Nørstebø.

Sosial profil Tannstudio
Istedenfor å gi penger til flyktninger eller et annet prosjekt, ønsket vi gi noe lokalt som kan glede andre mennesker.
Vi fikk ideen med å kontakt Kirkens Bymisjon i Tønsberg. Hvert år vil de plukke ut en person som er ferdig med rus og
er på vei ut i arbeidslivet. Pasientene får ikke dekket noe på Nav eller i det offentlige. Dermed må de i utgangspunktet
betale alt selv som de oftest ikke har mulighet til. Vi ønsker å gi pasientene tannbehandlingen gratis mot visse kriterier.
Vi allierte oss en Tannlege Einar Nørstebø i samme huset som Tannstudio , som også hadde tenkt tanken om et slikt
prosjekt.
Det vi da ikke vet når vi tar inn en tidligere rus-pasient er hva type behandling han/hun trenger. I dette tilfelle ble det
fire rotfyllinger, trukket tre tenner og deretter en 8 ledds zirkonia-bro fra 13-25. Tannlegen gjorde en kjempe-jobb! Pasienten var 30 år hadde sterkt ønske om hvordan de nye tennene skulle se ut. Derfor ble broen laget etter hans ønske,
resten av tannsettet ble senere bleket.
Neste år er det et helt team som sponser prosjektet. To Tannleger, en kirurg, Den-tech Hønefoss og Dentsply Sirona.- og
flere spør om å være med! Vi er stolte av dette!
Det viktigste av alt er å se en person endelig tørre smile igjen og vokse på ny selvtillit. Det gleder oss alle!
Vi ser fram til neste års prosjekt!

Trine Brun

3-shape skanner selges
Pent brukt skanner, type 3-Shape, D700 Impression Scanner, innkjøpt 12.07.11 av Høgskolen i Oslo, selges.
Interesserte kan henvende seg på e-post til tannteknikerutdanningen ved HiOA ved Knut Kristensen,
Knut.Kristensen@hioa.no

LABORATORIUM TIL SALGS
Tannteknisk laboratorium til salgs på Nordvestlandet. Cerec fresesystem.
Ring tlf. 95133225 for mer informasjon.
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Planmecas åpne CAD/CAM-løsning

Den ideelle kombinasjon
Skann

• Åpen løsning for alle digitale filer
• Høy presisjon for protetiske arbeider
• Integrert arbeidsflyt for klinikker og
laboratorier

Planmeca PlanScan®
Planmeca PlanScan® Lab

Design
Planmeca PlanCAD® Premium

Produser
Planmeca PlanMill® 50
PlanEasyMill™ fresesenter

www.planmeca.com

www.plandent.no
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Komplett maksillær og
mandibulær rehabilitering
ved bruk av Prettau® Zirconia
TT Bjørn Borten, TT Stein Aanerud – Art in Dent, Trondheim

INTRO

Manglende tenner kan oppfattes ubekvemt i mange sosiale
situasjoner og begrense jobbmuligheter samt føre til problemer under alminnelige daglige aktiviteter, som å snakke og
spise. Pasienter med sosial angst kan være en utfordring for
oss tannteknikere og tannleger, og vi må være klar over den
viktige rollen gode tannhelsetjenester kan spille når det gjelder å forbedre pasientens sosiale situasjon. Et høyt tillitsnivå
letter samhandlingen mellom pasienten, tannlegen og tannteknikeren. Tilfellet vi beskriver her, viser hvordan CAD/
CAM-teknologi og digital arbeidsflyt kan hjelpe tannleger og
teknikere til å levere høypresise og estetisk tilfredsstillende
resultater til pasientene sine.
UTGANGSPUNKT

En 43 år gammel mann møtte hos tannlegen sin, Bjørn
Gunnar Benjaminsen, ved Melhus Tannhelse i Melhus med
alvorlige karieslesjoner i alle tenner og multippel radix relicta (Fig. 1a, 1b og 2). Ifølge tannlegen hadde ikke pasienten
„vært hos tannlegen på nesten 15 år. Utfordringen var å behandle
en pasient med sterk redsel for tannleger og tannbehandlinger.
[...] Han led av sosial angst, da han ikke hadde tenner. Han jobbet
om nettene og holdt seg hjemme om dagen. [...] Jeg oppdaget at
han hadde lidd av angst for tann-behandlinger i mange år, men
klarte ikke å skaffe dokumentasjon på det, da han knapt hadde
vært hos tannlege i det hele tatt.“
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Fig. 1a, 1b og 2 – Pasientens kliniske utgangspunkt

Kraftige smerter i tennene var årsaken til at han hadde overvunnet angsten og oppsøkt tannlege. Hans primære ønske
var å fjerne alle tennene og få implantater. Smertene var så
sterke at han ikke kunne børste tennene. Om vinteren spiste
han snø for å oppnå lindring.

„Jeg måtte starte behandlingen, da situasjonen påvirket
pasienten kraftig sosiologisk. [...] Det var ikke lenger mulig å
redde pasientens tenner. Han hadde heller ingen ønsker om
å bevare dem. Han ønsket ikke å ha hel tannprotese, da han
ikke ville bruke løstenner. Men han ville gjerne at implantater
skulle settes raskt inn.“

Pasienten ønsket seg en fast, smertefri, varig og trygg løsning
som ville gjøre det mulig å utføre normale dagligdagse aktiviteter som å spise og rengjøre munnen. Tannlegen ønsket
imidlertid at pasienten skulle få en restaureringsløsning som
ville være lett å vedlikeholde, og som ikke ville tvinge pasienten til å møte til konstante tannkontroller. Flere avtakbare
løsningen vil være mulig i et slikt tilfelle, som helprotese til
overkjeven, skruefestede broer eller kombinerte delproteser
til overkjeven (bro med Bego-klemmer og proteser festet med
to kuleklemmefester). Komplett maksillær og mandibulær rehabilitering i Prettau® Zirconia på implantater var imidlertid
den beste løsningen i dette tilfellet, fordi fast rehabilitering
var den eneste typen protese pasienten ville akseptere. Zirkonzahns Prettau® Zirconia ble valgt på grunn av at materialet har lang holdbarhet og er plakkresistent, slik at pasienten
klarer å opprettholde munnhygienen uten å måtte gå til tannpleier.
INNSETTING AV MAKSILLÆR OG MANDIBULÆR REHABILITERING I PRETTAU® ZIRCONIA

Fig. 5 – S600 ARTI skanner
med artikulator (Zirkonzahn)

Fig. 6 – Eksempel på masteravstøpning
med Scanmarkers (Zirkonzahn)

På dette stadiet i arbeidet kan nyvinninger innen tannteknologien hjelpe tannteknikerne å oppnå mye mer presise data
for en svært presis rehabilitering. Ved denne restaureringen
brukte vi Face Hunter ansiktsskanner og PlaneSystem®, utviklet av Odt. Udo Plaster i samarbeid med Zirkonzahn. Face
Hunter og PlaneSystem® lar brukeren registrere pasientens
naturlige hodeposisjon (NHP) samt ansiktsdata og registrere
pasientens ansikt i tre dimensjoner (Fig. 7). Registrerte data
blir lagt inn i programvaren Zirkonzahn.Modellier og brukt
til digital modellering av rehabiliteringen.

Under den første behandlingsfasen festet tannlegen implantatene i posisjon 12-22-14-16-24-26 og 32-42-35-45. Etter kirurgi satt nå 10 implantater på plass i pasientens munn: 6 i
overkjeven og 4 i underkjeven (Fig. 3 og 4). Avstøpning ble så
tatt og sendt til oss (Art in Dent tannlaboratorium i samarbeid
med Zirkonzahn).

Fig. 7 – Registrering av pasientens NHP og ansiktsdata ved bruk av
Zirkonzahn’s PlaneSystem® og Face Hunter.

Fig. 3 og 4 – Implantater i over- og underkjeven

Vårt første skritt var å registrere digitale data om pasientens
situasjon. Mastermodellen, med implantatanaloger, ble montert i artikulatoren og skannet ved bruk av Zirkonzahns skanner S600 ARTI (Fig. 5). For å registrere implantatposisjonene
i forhold til modellen og velge egnede titanbaser brukte vi
Scanmarkers av titan (Fig. 6).

Kombinasjonen av registrerte data og digital modellering
gjør det mulig for brukeren å tilpasse restaureringen for
pasienten og ta hensyn til forholdene i begge kjever samt
estetikken. Vårt neste trinn var å velge den anatomiske tannmorfologien som best ville passe pasientens fysiognomi. Fra
Zirkonzahns virtuelle tannbibliotek ”Heroes Collection“ har
vi valgt Seraphim tannmorfologi for begge kjever og justert
etter diagnostisk avstøpning for å kunne forhåndsvise hvordan det kan passe fysiognomien i pasientens ansikt. Bare
mindre endringer ble gjort: over- og underkjeven i hvert sett
av ”Heroes Collection“ tilpasses faktisk naturlig med tanke
på okklusjon, og den virtuelle artikulatoren justerer automatisk all okklulsjonsinterferens gjennom en mandibulær funksjonssimulator.
Med utgangspunkt i de registrerte digitale dataene ble en resinprototype så produsert for innledende intraortal utprøvning,
slik at tannlegen og pasienten kunne få en realistisk utprøvning
av endelig restaurering med tanke på okklusjon, fonetikk og
estetikk (Fig. 8). Prototypen ble formet i Temp Premium-resin
og belagt med Gingiva-Composites, men det er også mulig å
velge nye Multistratum® Flexible, et resin i fem fargenyanser
som gjengir tennenes naturlige farger fra dentin til emalje,
for et enda mer naturlig og estetisk resultat.
August 2016 | Tenner i fokus | 21 |

Fig. 8 – Prototypen formet
i Temp Premium resin
med Gingiva-Composites
(Zirkonzahn)

Både pasienten og tannlegen var fornøyd med prototypen,
derfor endret vi ingenting. Pasienten brukte prototypen i to
måneder. I løpet av denne perioden la vi merke til hvor stor
betydning til og med prototypen fikk i pasientens sosiale liv og
hverdagsliv: han barberte bort skjegget og begynte å føle seg
mer og mer vel når han skulle utføre sine daglige aktiviteter.
Etter disse to månedene sjekket vi prototypen, som viste
den faktiske okklusjonen til pasienten. Prototypen så ut til
å passe bra med tanke på estetikk, fonetikk og okklusjon.
Men siden skjegg noen ganger kan forårsake uperfekte resultater når proteser utformes, bestemte vis oss for å utføre
enda en prøve og lage en ny prototype før vi laget den siste
restaureringen i zirconia. Vi skannet pasientens prototype og
registrerte ansiktsdataene hans på nytt mens han brukte den
midlertidige restaureringen, ved hjelp av PlaneSystem® og
Face Hunter. Vi la dataene inn i programvaren (Fig. 9a og 9b)
og gjorde noen få mindre endringer. Ved bruk av CAD/CAMteknologi tok det svært kort tid å forme en ny prototype i Temp
Basic-resin. For å kunne utføre en mer omfattende og presis
kontroll av den nye prototypen, gjennomførte vi virtuelle og
fysiske kontroller av pasientens situasjon. Dette var mulig ved
hjelp av Zirkonzahns fysiske artikulator PS1, PlanePositioner®
og JawPositioner, som gir en fysisk nøyaktig reproduksjon av de
digitale dataene. Først brukte vi nye M4 Wet Heavy Metal
Milling Unit til å forme pasientens situasjon i JawPositioner.
Modellen ble så festet i PlanePositioner®, som gjør det mulig å
justere pasientens identifiserte plan for en nøyaktig gjenskaping av situasjonen i et fysisk miljø. Det vil si at vi får referansepunkter i både det fysiske og det virtuelle miljøet. Ved hjelp
av denne teknologien kunne vi kombinere digitale og manuelle arbeidsprosesser og benytte fordelene fra begge metodene til å få et særdeles nøyaktig resultat (Fig. 10a, 10b og
10c). Etter de siste kontrollene brukte vi den nye prototypen
til oppvoksing ved modellering av den endelige restaureringen.

Fig. 9a og 9b –
Digitalisering av
pasientens ansikt
med prototypen
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Fig. 10a,10b og 10c – Den
virtuelle artikulatoren og de
fysiske artikulatorene med
JawPositioner (Zirkonzahn)

Vi formet den endelige strukturen i Prettau® Zirconia ved
bruk av den nye enheten M4 Wet Heavy Metal Milling Unit
(Fig. 11).

Fig. 11 – M4 Wet Heavy
Metal Milling Unit (Zirkonzahn)

Under sintringsprosessen ble koblinger og en sintringsstabilisator brukt for å forhindre vridning av materialet og oppnå
et mye mer presist resultat (Fig. 12 og 13).
Heldekkende broer må stabiliseres tilstrekkelig for at ikke
rammen skal vri seg under sintringsprosessen i ovnen.
En sintringsstøtte i form av en såkalt sintringsfot bør benyttes til alle broer på tre enheter eller mer. Et juridisk hensyn
er at dimensjonsmessig nøyaktig sintring av tannkeramikk
ved bruk av sintringsfot er beskyttet av et patent tildelt 3M
(EP 1154969 B2), og bruk av teknologien krever derfor lisens.
Zirkonzahn har tegnet slik lisens for sine tannmaterialer på
vegne av kundene frem til patentet utløper. Informasjon om
tilgjengelighet til gyldig lisens kan fås fra produsenten av
relevant zirconia-materiale eller fra innehaveren av patentet.

Fig. 12 og 13 – Formet struktur med koblinger og sintringsstabilisator

Etter løsgjøring fra formen ble Prettau® Zirconia-restaureringen redusert manuelt (Fig. 14 og 15). Et alternativ til manuell
reduksjon kan være å redusere tannens form digitalt eller
velge en allerede redusert tanndesign direkte fra Zirkonzahns tannbibliotek.

Fig. 14 og 15 – Øvre struktur før og etter reduksjon

Tennene ble farget med Colour Liquid Prettau® Aquarell
vannbaserte og syrefri væsker med spesielle biopigmenter
som gir en realistisk nyansefordeling og fargegradering av
tennene (Fig. 16 og 17) og sintret over natten under vakuum
i Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum-ovn, som er egnet både for
zirconia og sintret metall (Fig. 18).

Fig. 20, 21 og 22 – Ferdig restaurering i Prettau® Zirconia

Fig. 23 – Ferdig
restaurering montert
i artikulatoren

Fig. 16 og 17 – Øvre struktur ble farget med Colour Liquid Prettau® Aquarell
(Zirkonzahn)

Fig. 24 og 25 – Ferdig
restaurering skrudd inn
i pasientens munn

Fig. 18 – Zirkonofen
700 Ultra-Vakuum
(Zirkonzahn)

Fig. 19
– Titanbasene,
anodisert en
gingival farge
(Zirkonzahn

Etter at koblingene og stabilisatoren ble fjernet, ble restaureringene belagt med forskjellige typer ICE Zirkon Ceramics i
gingivalområdet og på vestibulære sider av anteriore tenner
(Enamel, Transpa og forskjellige farger for gingivavev), først
med vasken, så dentinbrenning etterfulgt av endelig emaljeog gjennomskinneffekter. Restaureringen ble så farget med
ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger og glasert. Etter siste
brenning med farge og glassering ble de to strukturene heftet
til titanbasene, som var anodisert til en gingival farge (Fig.19)
ved bruk av Titanium Spectral-colouring Anodizer, for bedre å
skjules under zirconiastrukturen. Den ferdige restaureringen
(Fig. 20, 21 og 22) komplett med titanbaser ble så skrudd inn
på mastermodellen for å sjekke tilpasningen i artikulatoren
(Fig. 23) og til slutt skrudd inn i pasientens munn (Fig. 24
og 25).

KONKLUSJON

Alle var enige i at rehabiliteringen som beskrives her, både
var svært utfordrende og svært tilfredsstillende. Ifølge tannlegen var det
„fint å se hvor mye man kan hjelpe pasienten både
sosiologisk og sosialt gjennom en slik rehabilitering.
Pasienten barberte av seg skjegget, som han hadde
skult seg bak gjennom flere år.“

Dette tilfellet ga oss bevis på at tannleger og tannteknikere
kan bruke sine egne evner sammen med ny digital presisjonsarbeidsflyt til å oppnå en presis og estetisk godt egnet
rehabilitering til pasientens fulle tilfredsstillelse.
Case utført av:
TL Bjørn Gunnar Benjaminsen – Melhus Tannhelse, Melhus
TT Bjørn Borten – Art in Dent, Trondheim
TT Stein Aanerud – Art in Dent, Kongsvinger
TT Julianna Janovics – Art in Dent, Trondheim
TT Bence Szabo – Art in Dent, Trondheim
i samarbeid med:
TT Antonio Corradini – Zirkonzahn Education Center, Brunico, Italia
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Vi tannteknikere
produserer løs og fast
protetikk for bruk i
munnhulen.
Pr. definisjon er dette
”medisinsk utstyr”.
Familien ”medisinsk
utstyr” er stor. Den
spenner fra et lite,
unnselig plaster via
bl.a. rullestoler og
hofteproteser til
de mest avanserte
apparater og maskiner,
f.eks en CT-maskin.

Kvalitetssikring –
kvalitetssystem
Hva er det? Hvorfor må vi ha det?

Hvorfor og hvordan
Skulle vi av medisinske årsaker bli henvist til en CT-undersøkelse på sykehuset, er
det for oss en selvfølge at CT-maskina er i perfekt teknisk stand og at den brukes
av kvalifisert personell. Det er, som alle vet, livsfarlig å bli påført for store mengder
røntgenstråler. Sykehuset har selvsagt et system for tilsyn, vedlikehold, utskifting av
deler etter x antall timer, kalibrering for riktig strålingsmengde osv. osv. Kun personell
med adekvat utdanning kan betjene maskina, det være seg operativt eller vedlikeholdsmessig. Ettersyn og vedlikehold av en slik maskin gjøres naturlig nok ikke tilfeldig.
Derimot forholder de seg til et kvalitetssystem hvor det er instrueres via dokumenter
hva som skal gjøres, hvor ofte det skal gjøres, hvilket personell som er kvalifisert osv.
Altså et system sammensatt av mange separate rutiner som sikrer trygg bruk, dvs.
kvalitetsikrer maskina. Ev. feil eller avvik som likevel måtte oppstå skal dokumenteres og analyseres, og det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at feil ikke skjer
igjen. Alt dette gjøres selvsagt fordi pasientene skal være så trygge som mulig under
behandlingen.
Å framstille tanntekniske produkter som skal monteres i pasientens munn er underlagt det samme lovverket av samme årsak som beskrevet over, nemlig å ivareta pasientens helse og sikkerhet. Våre produkter og maskiner er forståelig nok plassert i
en lavere risikoklasse enn CT-maskina, men like fullt har vi plikt til å oppfylle Lov om
medisinsk utstyr som ble implementert i Norge i januar 1995 på bakgrunn av Direktiv
93/42/EØF om medisinsk utstyr, senere Forskrift om medisinsk utstyr fra 2006.
For at Forskriftens krav skal anses som oppfylt, må vi tannteknikere kunne dokumentere og systematisere en rekke separate rutiner (klippet fra Helsedirektoratets
retningslinjer for tanntekniske laboratorier):

av NTTF ved
tanntekniker
Grete Strand

| 24 | Tenner i Fokus | August 2016

• En dokumentert gjennomgang av tannlegens bestilling for å vise at spesifikasjonene
og betingelsene for fremstilling er forstått.
• Det skal redegjøres for produksjonen, samt for valg av de materialer som er brukt.
CE merkede materialer bør brukes. Hvis ikke må tannteknikeren kunne garantere
de valgte materialers egnethet på annet vis overfor tannlege og pasient.
• Hvilke rutiner som følges for produksjonen, f.eks. i form av arbeidsinstrukser samt
metoder for å påse at disse følges.
• Bruk av kvalifisert personell egnet for oppgaven.
• Ivaretakelse av nødvendig kalibrering og vedlikehold av utstyr.
• Ivaretakelse av hensynet til renslighet og infeksjonskontroll.
• Retningslinjer for ordrebehandling og pakking.
• En gjennomgang av det endelige produktet holdt opp mot tannlegens bestilling/
spesifikasjoner før det sendes ut.
• For å kunne godtgjøre kontrollert fremstilling, skal den ovenfor nevnte dokumentasjon beholdes for en periode på minst 10 år - jf. forskrift om tannleges journal for
pasienter.

Første punkt i retningslinjene over sier at ...”det skal redegjøres for valg av materialer som er brukt”. Jeg vil legge
til følgende: De aller fleste materialer vi bruker er påført et
batch- eller lotnummer. Vi er pålagt å utarbeide et system
som håndterer opplysninger om hvilke material-batcher/
loter som er benyttet i hvert enkelt ferdigarbeid vi leverer
til tannlegen (sporing). Forskriften krever for øvrig at man
skal kunne spore produktet begge veier i kjeden fra pasient
til tannlege og videre til tanntekniker. Batchbok kan føres
manuelt eller elektronisk.
For hvert enkelt ferdigarbeid skal tannteknikeren avgi en
skriftlig erklæring (Statement of conformity) som sendes
med arbeidet hvor tannteknikeren bekrefter at Direktivets
og Forskriftens krav for medisinsk utstyr er oppfylt.
Fra tid til annen er det noe som går galt under produksjonen
på laboratoriet, eller tannlegen melder at et arbeid ikke passer. Forskriften krever at feil og avvik skal dokumenteres

og analyseres, at vi skal ha et system for gjennomgang av
avvik samt dokumentasjon på hvilke korrigerende tiltak vi
har iverksatt for å hindre gjentagelse.
Vi kan ikke klare alt dette uten et dokumentert system:
For å håndtere alle disse kravene, er det nødvendig å utarbeide et kvalitetssystem. Kort sagt så ivaretar kvalitetssystemet
• Styring med interne prosesser.
• Ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
• Grunnlag for å vurdere forbedringer.
Kvalitetssystemet skal integreres i laboratoriets produksjonssystem, enten manuelt eller digitalt. Alt dette kan høres
komplisert ut, men så fremt man har det rette ”verktøy” til
rådighet, er det ikke vanskelig.

NTTF’s kvalitetssystem, en medlemsfordel
NTTF har laget dette ”verktøyet” for medlemmene sine. NTTF har utarbeidet et enkelt men fullstendig kvalitetssystem
for et fiktivt laboratorium. Det ditt laboratorium må gjøre av arbeid i denne sammenhengen, er å tilpasse dokumentene
til egen produksjon. Dette er en relativt enkel prosess da det finnes ferdig utfylte dokumentmaler samt en CD med
tilsvarende for alle separate rutiner som et kvalitetssystem skal inneholde.
NTTF’s kvalitetssystem og tilhørende kurs:
Installering
For å få tilgang til kvalitetssystemet, er det satt som betingelse at laboratoriet har deltatt på et av NTTFs grunnkurs
(som det har vært mange av oppgjennom årene). Kvalitetslederen trenger ikke å være ”sjefen”, men gjerne en person
som interesserer seg for stoffet.
Det forutsettes videre at det gjennomføres ca. 6 timers kurs på laboratoriet hvor alle medarbeidere deltar. Dette fordi
det erfaringsmessig er helt avgjørende at medarbeiderne får kunnskap om hva et kvalitetssystem innebærer og inneholder. Et kvalitetssystem skal benyttes systematisk og kontinuerlig. Det skal korrigeres og oppdateres i tråd med
hendelser på laboratoriet, og her er det avgjørende å ha alle medarbeiderne med på laget.
Selve kurset består av en presentasjon hvor lovverk og praktisk utførelse gjennomgås. De siste 2-3 timene av kurset
benyttes til å starte korrigering av dokumentmalene og begynne implementering av systemet i bedriften. Når teoridelen på kurset er gjennomført, er medarbeiderne fullt kvalifisert til å ta for seg malene i systemet (gjerne dokumentene for egne arbeidsoppgaver) og korrigere disse. Slik utarbeides det et system hvor alle har deltatt og vært med på å
utforme. At alle får et ”eierforhold” til systemet er, etter min mening, avgjørende for at systemet skal ”leve” i bedriften.
Tanntekniker Grete Strand er kursleder på vegne av NTTF.
Pris
Kurset koster kr. 10.000 + mva. Det innbefatter:
• Et kvalifisert kvalitetssystem med både manuelle og elektroniske dokumenter som enkelt kan korrigeres og
tilpasses egen bedrft.
• Et ca. 6 timers kurs for alle ansatte (i plenum).
• Reise, opphold og honorar for kursleder.
Det er min klare oppfatning at et enkelt og levende kvalitetssystem vil gagne laboratoriet på en måte det er vanskelig å
se for seg før man setter seg inn i det.

Kursleder er tilgjengelig i august, november og desember 2016 og i januar, februar og mars i 2017. Ring
kursleder Grete Strand hvis du har spørsmål eller for å avtale kurs på ditt laboratorium. Tlf. 901 829 42.
Kursleder blir for øvrig å treffe på Fagsamlinga 23. og 24. september på Gardermoen.
Ønsker du å lese mer om Forskriften, kan du google ”Forskrift om medisinsk utstyr”. Du ledes da til Lovdata sin side.
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Stor takk til Cecilie Holgersen
for uvurderlig innsats som
daglig leder for NTTF
Cecilie meldte sin fratredelse av stillingen som Daglig Leder i NTTF i mars,
og hadde sin siste arbeidsdag for NTTF
14 august. Det er vel slik at vi alle har
visst at denne dagen ville komme før
eller siden, men det kom likevel noe
overraskende på både styret og medlemmene, og var selvsagt ikke noen
ønsket situasjon for noen av oss. Cecilie ønsker seg nå tilbake til «sitt» fagfelt, markedskommunikasjon, og hun
ønsker også å være en del av et større
miljø. Både styret og medlemmene må
være innstilt på at det vil ta tid for ny
daglig leder å tilegne seg den bransjekompetansen som Cecilie har opparbeidet gjennom 4 år.

Cecilie håndtert svært varierte oppgaver, og hatt ansvar for regnskaps, og
økonomifunksjonen i forbundet, og hun
har hatt ansvaret for å iverksette de
vedtak som styret til enhver tid har fattet.

Vi ønsker å sette fokus på den flotte jobben Cecilie har gjort, og takke henne
for innsatsen for NTTF gjennom 4 år:

Hun har arbeidet for synliggjøring av
medlemsfordeler, drevet kontinuerlig
profilering av forbundet, hatt redaksjonelt ansvar for Tenner i Fokus, vært
initiativtaker til utvikling av vår nye
hjemmeside, og hun har hatt en sentral rolle i omorganiseringen av NTTF.

Cecilie har hatt en sentral rolle i NTTF’s
arbeid som eneste ansatte i vårt sekretariat. Som daglig leder i forbundet har
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Cecilie startet sitt arbeid i NTTF i en
uoversiktlig situasjon, i en tid NTTF
hadde vært uten daglig leder i et halvt
år. Hun har sammen med styret deltatt
aktivt i den ryddejobben som måtte
gjøres i forbindelse med flytting av
kontoret fra Fagernes til Oslo. Mye
papirer er gjennomgått, mye er levert
til riksarkivet, og takket være Cecilie
fremstår NTTF i dag som et moderne,
«papirløst» og digitalisert forbund.

En sentral og viktig oppgave for Cecilie
har også vært rådgivning av både administrativ, økonomisk og juridisk
karakter for forbundets medlemmer,
og samarbeid med myndigheter, samarbeidspartnere og tillitsvalgte.
Gjennom hennes tid i forbundet har
hun deltatt aktivt i mange store saker.
Viktige prosjekter, som omlegging av
NTTF til et forbund for alle tannteknikerne uavhengig av eierskap, avvikling av servicekontoret som egen
juridisk enhet, tilpasning til nytt og
eksisterende lovverk, etablering av
myndighets – og politikerkontakt må
nevnes som noen av de sakene Cecilie
har jobbet mye med.
Cecilie har også jobbet målbevisst for å
ivareta en stor og viktig medlemsorganisasjon, og ivret for at NTTF skal bli
en stor og samlende interesseorganisasjon for vår yrkesgruppe.

Cecilie var også redaktør og utvikler av
Tenner i Fokus, og i hennes tid i NTTF
har tidsskriftet gjennomgått et stort
grafisk «ansiktsløft», og fått en langt
sterkere helseprofil.
Cecilie har vært en nøkkelperson for
styret og for NTTF, og hun sitter på god
kunnskap om faget – bransjen – og de
kravene som blir stilt til norske tannteknikere.
For meg som styreleder har Cecilie
vært en ressurs, og jeg har rådført meg
med henne i alt jeg har gjort, sagt og
skrevet, og vi har hatt en svært god dialog. Personlig er jeg glad for at jeg fikk
muligheten til å samarbeide med Cecilie gjennom styret, og komiteer i disse
årene, og jeg har opplevd samarbeidet
som svært givende og lærerikt. At Cecilie satt som daglig leder i NTTF var

I Cecilies tid i forbundet har vi fått gjennomført
mange store endringer og viktige saker, og hennes
engasjement og gode energi har gjort at vi har tatt
mange viktige skritt videre i vårt arbeid til beste for
norske tannteknikere.
også en av flere avgjørende faktorer
som førte til at jeg påtok meg gjenvalg
som styreleder i 2014.

og gode energi har gjort at vi har tatt
mange viktige skritt videre i vårt arbeid til beste for norske tannteknikere.

Cecilie har vært en energisk og dyktig
leder med stor arbeidskapasitet, og hun
har vist store evner i å skape eierskap i
prosjekter som hun har arbeidet med.

Vi retter en stor takk til Cecilie for
uvurderlig innsats for NTTF og medlemmene gjennom 4 år, og vi ønsker
henne lykke til i ny jobb som leder for
marked og kommunikasjon i Norsk
Kennel Klub.

I Cecilies tid i forbundet har vi fått
gjennomført mange store endringer og
viktige saker, og hennes engasjement

For NTTF – Styreleder Karen Tveitevåg

Medlemsfordeler
F OR AL L E MED LEMMER

F O R BED RI F TS M ED L EM M ER

Kurs og etterutdanning til rabatterte priser (merk at
rabatten gjelder for medlemmer som er personlig
innmeldt i NTTF)

Tilgang på NTTFs kvalitetssystem, inklusive en dags kurs
og skreddersøm til ditt laboratorium

Deltakelse i etterutdanningsprogram, diplomgivende
Tilgang til kurs hos vår søsterorganisasjon i Sverige, til
rabattert pris
Mulighet til å søke midler fra NTTF og NODs utdanningsfond
Rådgivning ved kjøp og salg av laboratorium, eller ved
nyetablering
Rådgivning og bistand ved søknad om autorisasjon
Rådgivning på generell basis for spørsmål relatert til
arbeidsmiljøloven, tannteknikeroverenskomsten mv.
For konkrete saker, bes medlemmer ta kontakt med vår
medlemsadvokat, KPMG Law.
Gratis advokathjelp både jobbrelatert og for private saker,
inntil 1 time per sak. Inntil 2 timer gratis per sak for deg
som har vært medlem over 3 år. KPMG Law, Advokat
Aleksander Ryan Tlf 406 39 050

Automatisk innmelding og rapportering til Norsk Pasientskadeerstatning
Rådgivning i oppfyllelse av myndighetskrav, herunder forskrift medisinsk utstyr, Helsedirektoratets utstyrsregister,
Datatilsynets registrering, nye og justerte lover og
forskrifter for bedriftseiere, arbeidsgivere og laboratorier
Varsler når det er offentlige anbudsrunder på tanntekniske
produkter
Rabatter på administrasjonskostnadene ved lovpålagt
Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP) gjennom Storebrand
Livsforsikring, tlf 08881, informer om at du er NTTF-medlem
Gunstig premie på lovpålagt yrkesskadeforsikring
gjennom Connector Forsikring Service AS, tlf 23 20 79 00
Gunstig forsikringstilbud ved sykdomsavbrudd, samt
ulykkesforsikring gjennom Connector Forsikring Service
AS, tlf 23 20 79 00
Gunstige forsikringer for bedrift, bygning, eiendeler mv
gjennom Connector Forsikring Service AS

Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)

Helseforsikring for deg og dine ansatte til rabattert
premie gjennom Storebrand Livsforsikring, tlf 08881
informer om at du er NTTF-medlem.

Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Statoil, Nordic
Choice Hotels, Norengros, Sixt, Interflora, Tinde Energi og
private forsikringer – for mer informasjon og hvordan du
benytter medlemsfordelene, logg deg inn på www.nttf.no
sine medlemssider

Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Bring,
Dekkmann, Ford, Hogia, RS Bilpartner, CHAQWA kaffe
og kaffemaskiner, overtidsmat fra Peppes Pizza, Impact
rekrutteringstjenester, Energisalg Norge, NoDSGN,
BergHansen og Norgesprofil.
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Kreativt ferieprosjekt

Steinprotesen

Oversatt fra ”Das Dental Labor” 1/2016, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

En av de omkring 1300 medarbeiderne
i Flemming Dental-Laborgruppen, kom
hjem fra ferie med en ganske så spesiell suvenir: En selvkreert protese med
strandstein som tenner –



E

mmanouil Kariotis tilbragte sin sommerferie i fjor
sammen med kona og sine tre barn, på fødestedet sitt Chalkidiki i Hellas. I de korte oppholdene hvor han ikke lekte med barna sine eller organiserte en utflukt, brukte han tiden til noe som hadde med
tenner og yrket sitt å gjøre. Han samlet små havpolerte
steiner på stranda, og så, sent på kveld, når kona og
barna sov dypt og godt, forvandlet han sitt «strandlige
gods», ved hjelp av vokslys-voks, til en helt spesiell
type overkjeveprotese. Antagelig den eneste i verden?
Hjemme igjen fra ferie, ble voksen erstattet med akryl og
så polerte han steintennene på de synlige flatene. Ellers
er de som da han fant dem. Emmanouil brukte en tang
for å få posisjonert «tennene» slik han ville og det var
hele verktøybehovet.
Sjefen hans hos Flemming Dental, var begeistret over
Emmanouils kreative feriesyssel. Han syntes denne lidenskapen for tannteknikken hos en av sine ansatte lovet
godt for fagets videre skjebne.

For Emmanouil Kariotis
er tannteknikk mer enn
bare en jobb, enten det
er…
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…på arbeidsplassen ved
Flemming Dental, eller…



…på stranda i ferien

Medentika - garanti på våre produkter samt implantater fra andre produsenter

nogusra@nogusra.no
Tlf: 22 96 61 00

Høstkampanje 2016
Vi har 10 % rabatt på ny vita shadeguide classic eller linear guide.

Nogusra AS - Tlf: 22 96 61 00 - nogusra@nogusra.no
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Beskyttelse av foretaksnavn
Jeg er i ferd med å etablere et eget laboratorium og er i den forbindelse
interessert i å beskytte foretaksnavnet til laboratoriet. Jeg ønsker å opprette
en hjemmeside med laboratoriets navn som domenenavn. Hvilke rettigheter
har jeg når laboratoriet og domenet er registrert, og finnes det andre måter
enn registrering å sikre foretaksnavnet på?
n.n
Et foretaksnavn kan som utgangspunkt oppnå beskyttelse på tre ulike måter:
• Registrering av foretaksnavnet i Foretaksregisteret i Brønnøysund
• Registrering av foretaksnavnet som varemerke i varemerkeregisteret eller ved
innarbeidelse som følge av utstrakt og/eller intensiv bruk av merket.
• Registrering av foretaksnavnet som domenenavn
Registreringene gir ulik typer vern mot andres bruk, og registreringene utelukker ikke
hverandre.
I tillegg kan det oppnås vern av foretaksnavnet etter markedsføringslovens bestemmelser om god markedsførings- og forretningsskikk næringsdrivende imellom og forbud
mot produkt- og kjennetegnsetterlikning.
Registrering av foretaksnavnet i Foretaksregisteret
Registrering av foretaksnavnet i Foretaksregisteret gir etter foretaksnavneloven (ftnavnl.) innehaveren enerett til det registrerte foretaksnavnet. Dette betyr for det første
at ingen andre senere kan registrere eller ta i bruk et identisk foretaksnavn. Videre
medfører registreringen at innehaver av foretaksnavnet får enerett til å bruke foretaksnavnet som kjennetegn for varer og tjenester innenfor den virksomhet eller liknende
virksomhet som foretaket opererer innenfor.

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

Foretaksnavneregistreringen gir derimot ikke automatisk vern mot konkurrenters
bruk av et liknende foretaksnavn. For at foretaksnavnet skal være vernet, må foretaksnavnet fylle de krav til særpreg som stilles til varemerker. Særpregkravet innebærer
at navnet må være egnet til å skille eierens varer og tjenester fra andres varer og tjenester, ved at foretaksnavnet ikke bare utgjør en beskrivelse av de varer eller tjenester
som selges. Eksempelvis vil bruken av „Tanntekniker Olsen“ som foretaksnavn ikke
hindre andre i å registrere „Tanntekniker Pedersen“ som foretaksnavn. Du bør derfor
vurdere å velge et foretaksnavn som har særpreg, det vil si som ikke beskriver hvilken
bransje din virksomhet er i. Jo mer særpreget og fantasifullt foretaksnavnet er, dess
større vern vil det ha mot andres foretaksnavn og varemerker.
Foretaksnavneregistreringen beskytter verken produktnavn, navn på tjenester, logoer
eller annen grafisk utforming av navn. Slik beskyttelse oppnås derimot gjennom varemerkeregistrering.
Registrering av foretaksnavnet som varemerke
En varemerkeregistrering av foretaksnavnet hos Patentstyret vil kunne gi et styrket
vern ved at varemerket registreres for de klasser av varer og tjenester som navnet brukes for, og på den måten sikrer deg mot at andre kan utnytte verdien av navnet. Et søk
i Patentstyrets database viser at noen få tannteknikere har registrert sitt foretaksnavn
som varemerke, enten som et rent ordmerke eller som et kombinert merke sammen
med virksomhetens logo.
Du kan selv undersøke i Patentstyrets database (varemerkeregisteret) om det allerede
finnes identiske eller lignende registrerte varemerker som ditt foretaksnavn. Databasen er å finne på https://search.patentstyret.no/, er åpen for alle og gratis.
Eneretten til et varemerke medfører at ingen andre enn eieren kan bruke varemerket,
eller et liknende kjennetegn som varemerket, for de varer og tjenester varemerket er

Forts. side 34
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NYHET! inLab 15.0 SW

ÅPEN STL
MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

Avtakbar protetikk

Implantat

Filkonvertering

•
•
•
•
•
•

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
Forbedret og brukervennlig designplattform for optimal arbeidsflyt

For mer informasjon kontakt Ine-Kristin Elvevoll på tlf 22 79 20 88
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Forts. fra
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registrert for. Eneretten omfatter også bruk av varemerket
eller et liknende kjennetegn for liknende varer og tjenester
som det navnet er registrert for. Retten til varemerket dekker
all bruk av varemerket som identifikasjon av varer, tjenester
og av foretaket som produserer disse, noe som eksempelvis
omfatter bruk av varemerket på ulike typer forretningsdokumenter og ikke minst bruk av varemerket i alle typer markedsføring, herunder markedsføring på internett.

1. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i
Brønnøysund med organisasjonsnummer

Et registrert varemerke gir enerett i 10 år dersom varemerket i denne perioden brukes for de varer og tjenester de er
registrert for. Registreringen kan deretter fornyes for 10 år
av gangen. Retten til varemerkene kan falle bort ved ikkebruk i mer enn 5 år.

Regelverket for .no-domener finner du på https://www.norid.
no/navnepolitikk.html. Regelverket inneholder reglene for
registrering, løpende abonnement, oppdatering, overføring
og sletting av .no-domener.

Rett til varemerke er nærmere regulert
i varemerkeloven.
Eieren av varemerket kan avtale med andre virksomheter
at de kan benytte/leie varemerket. Vi anbefaler i så tilfelle
at det inngås en skriftlig avtale mellom partene, som angir
partenes rettigheter og plikter, avtalens varighet, oppsigelse/
reforhandlingsmuligheter og vederlagsform. Er du i tvil om
utformingen av en slik avtale, bør du søke søk bistand hos
advokat.
Registrering av domenenavn
Verken registrering av foretaksnavnet i Enhetsregisteret
eller registrering av foretaksnavnet som varemerke gir automatisk rett til bruk av foretaksnavnet som domenenavn.
Reglene for registrering av domenenavn under toppdomenet
.no tillater som utgangspunkt hvem som helst å registrere
et hvilket som helst ledig domenenavn, selv om et annet
foretak allerede har foretaksnavnerett eller varemerkerett
til navnet, forutsatt at domenenavnet ikke er forbudt eller
reservert. Dette gjelder også domenenavn som er nesten likt
andre registrerte domenenavn, men her kan øvrige registreringer og markedsføringsloven sette begrensninger. Det er
med andre ord „førstemann til mølla“-prinsippet som gjelder.
Du kan undersøke om det domenet du ønsker er ledig på
www.norid.no.
Følgende vilkår må være oppfylte for å kunne søke om et .no
domenenavn:

2. Virksomheten må ha norsk postadresse
3. Virksomheten må følge regelverket for registrering og
bruk av domenet
4. Virksomheten må inngå avtale med en registrar som
gjennomfører søknadsprosessen og registreringen

En domeneregistrering kan bestrides som urettmessig fra
tredjemann som mener å ha rettigheter til domenenavnet,
for eksempel gjennom varemerkeregistrering eller gjennom
bruk slik at markedsføringslovens bestemmelser om god
forretningsskikk kommer til anvendelse. Vi anbefaler derfor
at du så snart som mulig får registrert det ønskede foretaksnavnet som domenenavn. I denne sammenheng skal du være
oppmerksom på at andre kan registrere virksomhetsnavn.
com, virksomhetsnavn.net, virksomhetsnavn.org etc. til tross
for at du har registrert virksomhetsnavn.no. Det kan derfor
være lurt å vurdere å registrere også andre toppdomener enn
virksomhetsnavn.no.
Domeneregistreringer kan innklages til
domeneklagenemnda, evt. ordinære domstoler.
Oppsummering
Den sikreste måten å forhindre at andre tar ditt foretaksnavn
som foretaksnavn eller på annen måte benytter det i sin
virksomhet, er selv å ha kontroll på foretaksnavnet gjennom
et registrert foretak, et registrert domenenavn og eventuelt
gjennom et registrert varemerke.
Er du i tvil om forhold rundt registrering av foretaksnavnet
eller andre registreringer hos Enhetsregisteret, Patentstyret
eller hos Norid kan det være tids- og ressursbesparende å
søke bistand fra advokat.
Lykke til med etablering av virksomhten og beskyttelse av
foretaksnavnet!
-o0o-

KPMG Law Advokatfirma AS deltar på Fagsamling 2016!
Norges Tannteknikerforbund har siden 2014 samarbeidet
med KPMG Law Advokatfirma AS om ytelse av juridisk
bistand til medlemmene på gunstige vilkår. Dette
innebærer innledende gratis konsultasjon med ytterligere
juridisk bistand til rabatterte medlemspriser.

KPMG Law Advokatfirma AS kan tilby bistand
innenfor alle de juridiske områder som er aktuelle for
medlemmene, som for eksempel:

Under Fagsamlingen 23. og 24. september 2016 vil KPMG
Law Advokatfirma AS være representert med advokat på
rådgivningstorget. Der vil vi være klare for diskutere små
og store juridiske problemstillinger som du som medlem
måtte ha. Skulle det være behov for konfidensiell samtale,
vil vi ha eget møterom tilgjengelig.

• Arbeidsrett
• Kontraktsrett
• Leieforhold
• Selskapsrett
• Forsikringsrett
• Rammelovgivning
• Skatterett og mva-rett
• Toll/import

All rådgivning som gis under Fagsamlingen vil være gratis
for medlemmene.

Ta derfor kontakt med oss på rådgivningstorget for en
uformell jussprat!
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Straumann® Novaloc®
Retensjonssystem til dekkproteser

OVERFLATE.

Innovasjon som er slitesterk og holdbar.

PRESTASJON.

Komponenter med lang levetid.

PASIENTOMTANKE.

Øker komforten og skaper trygghet.

_tekbl_Novaloc_aug.indd 1

BRUKERVENNLIG.

Enkel håndtering av komponenter og verktøy.

FLEKSIBILITET.

Mulighet for rette og vinklede distanser.

ORIGINAL.

Originalkopling fra Straumann®.

23.06.2016 13:37:09
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MINNEORD OVER

TORE B. BJERCH
I begynnelsen av april avtalte jeg at jeg skulle komme hjem til Tore Bjerch for at han skulle fortelle om et langt
liv i tannteknikerfaget. Jeg hadde en hyggelig ettermiddag sammen med Tore hvor han fortalte om løst og fast
fra et innholdsrikt liv i og utenfor tannteknikerfaget. Dessverre fikk jeg en melding et par uker etter intervjuet fra
hans sønn Bjørn om at Tore var gått bort. Vi ble senere enige om at intervjuet utgis, men nå som minneord over
Tore.
Jeg møtte Tore hjemme i Son. Han flyttet fra Grefsen og Oslo for en tid tilbake
til sommerstedet sitt i Son, som har
vært i familiens eie i over hundre år.
En hyggelig, gammel skipperstue med
mye historie i veggene. Her trivdes han
godt. Han hadde alltid følt seg hjemme
i Son, og han hadde mye av familien
rundt seg her.
Tore var født og oppvokst på Sandaker i
Oslo. Han var ikke så veldig glad i å gå
på skolen. Dette bekymret foreldrene
hans en del. Tilfeldigvis var tannteknikermester Behmer nærmeste nabo,
og «problemet» løste seg da Behmer en
dag spurte om Tore kunne tenke seg å
jobbe hos ham.
Men så ble det krise hos tannteknikermester Per Hammer Kristiansen. Han
hadde fått alt for mye å gjøre, så Tore
ble forflyttet dit.
Hovedoppgavene her var hovedsakelig
å banke amalgammodeller samt kjøre
bud. Budtjenesten ble gjennomført på
en varesykkel av den typen med en
stor kurv foran på sykkelen. Hammer-Kristiansen var veldig redd for
denne sykkelen, så den måtte bæres
opp på laboratoriet hver dag, så den
ikke skulle bli stjålet. Tore derimot ønsket akkurat det motsatte. Etter en tid
forstod Tore at det ikke ble noen faglig
utvikling hos Hammer Kristiansen, så
han fikk begynne i lære hos Behmer.
I den sammenheng måtte han også på
lærlingskole. Han begynte da på Elvebakken skole og hadde Ingolf Paulsen
som lærer. Etter endt læretid tok han
svenneprøven, og han ble hos Behmer
i en del år. Deretter var han en tur
innom tannteknikermester Bjørn Steen
i Vogtsgate på Torshov.
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Etter en tid giftet han seg og flyttet til
Manglerud. Da syntes han vegen til
Torshov ble lang, og han fikk jobb på
et laboratorium med mer sentral beliggenhet. Her var han inntil han fikk
beskjed om å hjelpe sjefens sønn med
å ta svenneprøven. Dette nektet han, så
han sluttet.
Vi er nå kommet til 1963 og Tore følte
at tiden var moden for å starte opp for
seg selv.
Han startet opp i lokalene til en annen
tanntekniker i Helgesens gate. Etter en
tid flyttet han inn i egne lokaler i Markveien, og har siden vært Grünerløkka.
Det var ikke lett å få mestertittel den
gang. Man måtte gjennom flere prøver
og mange søknader skulle fylles ut.
Det å bli medlem i Oslo Tannteknikermesterlaug var heller ikke enkelt. Takket være tannteknikermester Stokstad,
som sa seg villig til å være hans fadder,
gikk det bra. Det var stas og høytidelig
å gå på møter i lauget. Man pyntet seg,
og på møtene var det ritualer som åpning av laden.
Blant de «store» tannteknikermestrene
i lauget den gang var Richmond, Stokstad, Behmer, Reichborn Kjennerud og
Hovland.

til dette materialet på kurs hos ham.
Disse kursene ble ofte ledet av en finsk
tanntekniker ved navn Siri Sarberg.
Som laboratorieeier var Tore vant til å
stå på. Han var ikke ukjent med 12 –
16 timers arbeidsdager.
Det har vært mange tannteknikere
innenfor dørene på laboratoriet til
Tore. Han nevner spesielt Tor Løwer
Nilsen og Ivar Pleym. Disse kollegaene
hadde han veldig god kontakt med i
alle år. Han trakk også fram Bård Sørås
og Stein Rørstad i en slik sammenheng.
Hele sitt voksne liv har Tore hatt en
stor interesse. Det var musikk. Hver
tirsdag var det øvelse og denne kvelden var hellig. Selv etter flytting til Son
reiste han til Oslo for å spille og treffe
venner denne dagen.
Venner og familie var viktig for Tore
helt til det siste. Den dagen jeg var på
besøk, ventet han på vaskehjelpen sin.
Vaskehjelpen var et av hans barnebarn, og hun skulle komme til middag.
Dette gledet han seg til.
Tore hadde store planer videre i livet,
og satt stor pris på kontakten med barn
og barnebarn. Det var viktig for ham til
det siste.
Vi lyser fred over Tore B. Bjerchs minne.

Tore fortalte at han har produsert kauchuk-proteser og laget kroner og broer
med påmonterte porselensfasader.
Dette er fremmed for dagens tannteknikere, selv de som er noe opp i årene.
Laboratoriet til Tore startet tidlig med
porselen, og det var mange norske
tannteknikere som stiftet kjennskap

Stein B

TIL MINNE OM

KJELL ANDREAS FOSDAL
23.03-1931–02.05.2016
Det er med stor sorg vi i
Hordaland Tannteknikerforening
og Norges Tannteknikerforbund
har mottatt den triste melding om
Kjell Andreas Fosdals bortgang.
Kjell Fosdal utdannet seg til tanntekniker
og startet allerede sitt eget laboratorium
tidlig på 1960 tallet. I 1972 gikk han i
kompaniskap med Geir Davik, og sammen startet de Fosdal & Dentalstøp Tanntekniske laboratorium. Laboriatoriet ble
drevet godt og hadde etter hvert mange
ansatte. Det ble utdannet over 40 tannteknikere på hans laboratorium, og der
ble knyttet sterke bånd mellom mange
som fremdeles arbeider i faget. For
veldig mange i bransjen har han vært
en god læremester. Kjell arbeidet som
tanntekniker hele sitt yrkesaktive liv
like til han gikk av med pensjon.
Han meldte seg tidlig inn i Bergen Tannteknikerlaug og Norges Tanntekniker
Forbund, og så nytteverdi i å være med
i et kollegialt og faglig fellesskap, der
han kunne diskutere bransjepolitiske
og faglige saker og utfordringer med
likestilte, og sammen arbeide for gode

rammebetingelser for bransjen.
Han var også lærer for tannteknikerlærlingene i Bergen ved lærlingeskolen
når den ble startet opp. Kjell Fosdal var
en respektert fagmann blant både lærlinger og mestre.
Kjell Fosdal var engasjert i Bergen
Tannteknikerlaug og Norges Tanntekniker Forbund i store deler av sitt yrkesaktive liv, og han satt blant annet
som oldermann i lokalforeningen fra
1972-1975.
Også i Norges Tannteknikerforbund
markerte han seg sterkt, og han ble valgt
som styreleder, et verv han hadde fra
1981–1983.
Han arbeidet for at prisene på tanntekniske produkter skulle komme opp på
et akseptabelt nivå, og at faget skulle
bli et godt levebrød for alle i bransjen.
Han ivret for mange av de samme sakene som Norges Tannteknikerforbund
arbeider med også i dag, som etterutdanning, og autorisasjonsordning og
beskyttelse av faget, bedre økonomi, og

medlemsverving. Han mente at det var
viktig at alle i bransjen skulle stå sammen
for å styrke fagets posisjon. Han hevdet
at full oppslutning om Norges Tannteknikerforbund ville gi faget styrke!
Han ønsket også økt PR om og for faget
både i aviser, radio og andre mediekanaler. Dette sier litt om engasjementet
han hadde for både faget/bransjen og
foreningslivet, og at han var forut for
sin tid i mange av sakene han fremmet.
Det var etter et stort og levende engasjement og godt utførte oppgaver for
forbundet at Kjell Fosdal ble tildelt
Norges Tanntekniker Forbund’s hederstegn i Loen i 1984.
Kjell Fosdal vil bli husket og savnet som en høyt respektert fagmann
– som en markant foreningsmann –
men også som en mann med humør og
et godt glimt i øyet.
Vi lyser fred over hans minne.
For Hordaland Tannteknikerforening
og Norges Tannteknikerforbund
Karen Tveitevåg

MINNEORD OVER

RAGNAR ASCHIM
Ragnar Aschim gikk bort 10. juni
etter kort tids sykeleie.
Han har vært i tannhelsebransjen i mange
år. Han utdannet seg til baker/konditor
i bakeriet til sine foreldre, men Ragnar
praktiserte ikke så lenge som baker, før
han ble ansatt av brødrene Bakke, som
den gang drev Vestfold Dental. Ragnar
fikk som oppgave å selge dentalgull gjennom deres nystartede firma Dental Supply.
Ikke lenge etter ble han medeier i firmaet.
Etter hvert solgte brødrene Bakke seg ut,
og Ragnar tok inn Hasse Guldhaug som

ny kompanjong. Ragnar og Hasse drev
Dental Supply en del år. Ragnar reiste rundt og besøkte kunder, mens
Hasse var på kontoret og sørget for å
få varene distribuert. Etter en tid måtte
Hasse trekke seg fra samarbeidet.

gan har vært ansatt i Unident. Thomas
og Morgan er fortsatt en del av firmaet.

Ragnar drev nå firmaet videre, men
fikk etter en tid et tilbud fra Unident. De
var interessert i å kjøpe Dental Supply.
Ragnar akseptere tilbudet. Det resulterte i at han drev den norske delen av
Unident fram til han pensjonerte seg
for noen år siden. Både hans kone Eva
og hennes to sønner Thomas og Mor-

Han var en positiv, engasjert og humørfylt person som fikk mange venner i
bransjen. Han vil bli savnet.

Ragnar var en hjertevarm familiefar for
Eva, hennes sønner, samt svigerdøtre
og barnebarn.

Vi lyser fred over Ragnar Aschims minne.
Stein B
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Kilde: Norges Tannteknikerforbund

Bli medlem i Norges
Tannteknikerforbund
Bli med i det kollegiale arbeidet for en sunn utvikling av den
norske tannteknikerbransjen…
Norges Tannteknikerforbund er åpen for alle autoriserte
tannteknikere.
Vil du bli medlem eller vite mer gå til www.nttf.no
Se også våre Facebooksider for oppdatering om hva som
foregår i forbundet og i bransjen vår.
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