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Tanker etter
fagsamling 2017 –
sterkere sammen!
Norges Tannteknikerforbunds fagsamling
og årsmøte er avholdt.
Bjørn Kristian Berge og Petter Alexander
Strømme fra Avdeling for medisinsk utstyr
og legemidler snakket om tannteknikeren
som helsepersonell og produsent av medisinsk utstyr. Professor Jan Erik Ellingsen,
Instituttleder for Klinisk odontologi ved
Odontologisk fakultet, snakket om kommunikasjon mellom tannleger og tannteknikere, og viste til studier som påviste at det
er mye som kan forbedres på dette feltet.
De faglige foredragene var mange og varierte,
og omhandlet alt fra bittfunksjon, hvordan ta
gode pasientfoto, hvordan man kan utnytte
tannlegens og tannteknikerens kompetanser i et tett samarbeid til det beste for pasient, nyttig kunnskap om forskjellige typer
zirkonia, og digitale løsninger og arbeidsflyt fra intraorale avtrykk til sementering
fra forskjellige leverandører.
På årsmøtet hadde vi i tillegg til årsberetninger, regnskap og valg, også mange lovendringer til behandling. Nytt styre ble valgt
med en ny representant, Espen Rørstad. I
tillegg ble Eike Kristin Wowries valgt inn
som nytt varamedlem. Jeg ønsker begge
velkommen, og gleder meg til å samarbeide
med dem.
Vennefesten var et høydepunkt med festmiddag, premieutdeling etter quizen, dans
og god stemning. Festen ble toppet med at
Tanntekniker Ulf Bjerke ble tildelt NTTFs
hederstegn til stående applaus. En velfortjent
utmerkelse etter veldig mange års innsats
for NTTF på mange felt. NTTF gratulerer!
Jeg velger i denne lederen å gjengi et utdrag
fra min åpningstale til fagsamlingen for
alle dere som ikke var til stede:

«Etterutdanning er et sentralt satsingsområde
etter omorganiseringen. Riktig kompetanse
for fremtiden er uhyre viktig med de store
endringene tannteknikerne opplever både
når det gjelder produksjonsmetoder og samarbeidsformer.
Som medlem i NTTF får du tilgang på gode
kurs gjennom etterutdanningsprogrammet,
og du vil også få tilgang til kurs som er stengt
for ikke-medlemmer. Etter å ha besøkt IDS i
Køln i mars er jeg overbevist om at den teknologiske utviklingen når det gjelder digitalisert
fremstilling fra avtrykk til ferdig produkt fortsetter i et enda større tempo enn det vi har sett
til nå. Det blir viktig å holde seg faglig oppdatert
og å gjøre riktige investeringer i nytt utstyr
for å kunne møte etterspørselen i markedet.
Kurs i regi av NTTF vil kvalifisere for etterutdanningspoeng, og gi diplom ved oppnådde 30
poeng i en toårs periode. Som medlem i NTTF
skal det være enkelt å kunne dokumentere
sin etterutdanning via dette systemet.
NTTF har jevnlige møter med våre samarbeidspartnere:
Det er avholdt et samarbeidsmøte med Den
norske tannlegeforening i perioden, hvor vi
blant tok opp Elin-T, tannleger som produsent
av medisinsk utstyr, sammenslåing av A- og
B-post, kommunereformen, etterutdanning og
Akademisk studieforbund. Vi opplever samarbeidet med tannlegeforeningen som godt
og skal treffes årlig.

Etterutdanning
er et sentralt
satsingsområde etter
omorganiseringen.
Riktig kompetanse for
fremtiden er uhyre
viktig med de store
endringene tannteknikerne opplever
både når det gjelder
produksjonsmetoder
og samarbeidsformer.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

NTTF har hatt god dialog med Norsk Tannpleierforening (NTpF) i perioden. Det ble avholdt
kontaktmøte høsten 2016 hvor vi orienterte
om hverandres organisasjoner og utdanninger. Eldre og tannhelse ble nevnt som et
mulig samarbeidsfelt, og det ble avtalt å ha
årlige møter.
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NTTF har jevnlige møter med studieleder og lærerkrefter ved tannteknikerutdanningen på HiOA, og vi opplever
samarbeidet som meget godt. Tannteknikerfaget er i stor endring, og denne dialogen er viktig for å sikre at vi utdanner
kandidater som dekker behovet i bransjen og i samfunnet. NTTF mener også
at det er viktig at utdanningen sikrer at
det blir tatt inn studenter fra hele landet, slik at vi kan få nyutdannete tannteknikere ut der behovet er. Vi har blant
annet tatt opp at vi mener det må mer
klinisk behandling inn i grunnutdanningen. Dette bygger vi på at pasientkontakt
har blitt mye mer vanlig innen tannteknikerprofesjonen, og vi mener at kompetanse på, hvordan møte en pasient,
hygienerutiner ved pasientmottak, enkel
avtrykksteknikk, og enkel journalføring
i dag er påkrevd for de som skal jobbe
i tannteknikerbransjen. NTTF mener at
utdanningen må ha tydelig fokus på helsepersonell aspektet.
Tannteknikerstudiet på HiOA er i dag
underfinansiert, og finansieres i stor
grad ved midler fra andre utdanninger
ved Høgskolen. Det er sentralt at en mer
riktig finansiering av studiet kommer
på plass i god tid før samlokaliseringen
finner sted, slik at UiO ikke ruster seg
for å nedbemanne utdanningen samt
kutte i fagplanene for å få det hele til
å gå rundt. Det faktum at UiO mener
studiet er underfinansiert og at utdanningen finansieres ved midler fra andre
utdanninger underbygger at tannteknikerstudiet ligger i feil finansieringskategori. Politisk utvalg har behandlet denne
saken på flere møter og har også hatt
et møte med lektor Trude Myhrer ved
tannteknikerutdanningen om dette. Arbeidet med ny finansieringskategori har
høy prioritet fremover, og politisk utvalg
har en klar plan for dette.
Nytt regelverk for medisinsk utstyr ble
vedtatt av EU 5. april 2017. Den viktigste endringen for oss, er at det er vedtatt
at samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig for pasient. Dette er veldig gledelig, da det er noe både NTTF og mange
organisasjoner i FEPPD har jobbet for i
veldig mange år. Det viser at det nytter
å ikke gi seg i viktige saker. Den nye forordningen er EØS-relevant og vil på sikt
bli tatt inn i norsk lovverk og oversatt
til norsk. Det betyr at erklæringen skal
leveres til pasient og da vil erklæringen
få en enda større betydning, samt bli viktig dokumentasjon for utført behandling.
NTTF markedsfører at våre medlemmer
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NTTF jobber for at autorisasjonen knyttes opp mot
kompetansekravet i den norske forskriften til Direktivet
for medisinsk utstyr. Dersom vi får gehør for det, vil
det utelukke andre produsenter for tannerstatninger
i Norge. Dersom ikke utdanningen er førende for hva
som regnes som tilstrekkelig kompetanse, hva er da
retningsgivende?
Vi jobber også for at det skal utarbeides nye norske
retnings-linjer for tolkning av direktivet for vårt fag,
tilpasset vår status som helsepersonell.
følger direktivet, og leverer samsvarserklæring med alle arbeider. I pasientinformasjon, både på nett og i media, ber
vi pasientene om å etterspørre erklæringen, og vi forventer at våre medlemmer
alltid leverer den med sine arbeider.
NTTF jobber for at autorisasjonen knyttes
opp mot kompetansekravet i den norske
forskriften til Direktivet for medisinsk utstyr. Dersom vi får gehør for det, vil det
utelukke andre produsenter for tannerstatninger i Norge. Dersom ikke utdanningen er førende for hva som regnes som
tilstrekkelig kompetanse, hva er da retningsgivende? Vi vil gjøre henvendelser
til Helsedirektoratet rundt dette spørsmålet før arbeidet med å ta inn det nye EUdirektivet i den norske forskriften starter.
Vi jobber også for at det skal utarbeides
nye norske retningslinjer for tolkning av
direktivet for vårt fag, tilpasset vår status
som helsepersonell. NTTF arbeider for at
alle våre medlemmer skal levere lovlige
og trygge produkter, og våre medlemmer
er godt kurset når det gjelder både Lov om
helsepersonell og Direktivet for medisinsk
utstyr. Vi vil følge opp dette arbeidet, og arbeide for at alle som produsere eller leverer tannerstatninger i Norge må forholde
seg til det gjeldene lovverk. Som produsent
av medisinsk utstyr må bedriften også registreres i Utstyrsregisteret. Dette er myndighetenes oversikt over alt medisinsk
utstyr som produseres og leveres i Norge.
Hvordan laboratoriene registrerer korrekt informasjon, er en av flere ting
NTTF gjerne hjelper våre medlemmer
med. Vi kan også gå inn i registreringen
til enkeltlaboratorier og gi direkte rådgivning på hva som eventuelt mangler.
NTTF skal fortsette å arbeide for at autorisasjonen skal få større betydning. Autorisasjon står for kompetanse og skal
skape trygghet og tillit for samarbeids-

partnere og pasienter. Vi mener at det
skal være tannteknikere som står for all
produksjon og leveranse av tannerstatninger i Norge. Tannteknikerfaget er et
eget og omfattende fag, med 3-årig høgskoleutdanning. Vi mener at pasientene
skal være trygg på at når de får levert en
«ny tann eller protese», ja, da skal den
komme fra autorisert personell. På lik linje
med at vi tar for gitt at om man oppsøker
lege eller tannlege er autorisasjonen på
plass.
NTTF mener autorisasjonen beskytter
pasient, og gjør at kun autoriserte kan
utøve helsetjenesten vår. Helsedirektoratet vurderer det ikke som nødvendig
med autorisasjon for å produsere etter
direktivet – og sier at autorisasjonen er
en tittelbeskyttelse.
Bransjen vår er i endring, både når det
gjelder størrelsen på bedriftene, antall
tannteknikere i produksjon, og ikke
minst når det gjelder produksjonsmetoder. Den teknologiske utviklingen og
overgang til digitalisert produksjon vil
fortsette i et enda større tempo enn vi har
sett til nå. Det tror jeg alle som besøkte
IDS i Køln er overbevist om. Tannteknikerne i Norge, har vist stor vilje og evne
til å tilpasse seg den nye hverdagen,
og jeg er stolt av måten bransjen har
klart omstillingen på. Jeg mener at våre
medlemsbedrifter har tilegnet seg solid
kompetanse de siste årene og de aller
fleste driver moderne laber i tråd med
utviklingen, og har fokus både på rollen
som helsepersonell og som produsenter
av medisinsk utstyr. Vi har all grunn til
å være stolt av vår kompetanse, og vår
omstilling, og de tjenestene vi leverer.
Jeg er stolt av å tilhøre denne flotte yrkesgruppen, og for å representere dere
som leder for NTTF.

Press til perfeksjon!
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NTTF må styrkes: Rekruttering – vervekampanje: På grunn av de store endringer
i bransjen, er det er blitt færre tanntekniske laboratorier, og med det færre årsverk i bransjen. Dette gjenspeiler seg
også på forbundet, som har færre potensielle bedrifter å rekruttere medlemmer
fra.
Potensiale for den nye organisasjonsmodellen er derimot forholdsvis stort. De
aller fleste sakene vi jobber med i forbundet angår i aller høyeste grad tannteknikerne som yrkesgruppe. NTTF håper
at iderike, og engasjerte tannteknikere vil
komme inn i Norges tannteknikerforbund,
og at de vil være med å påvirke retning for
faget, bransjen og organisasjonen. Vi vet
at de finnes både her og der ute. Målet
er at vi på sikt skal representere de fleste
tannteknikerne som arbeider i bransjen,
og at det skal bli naturlig å tilhøre NTTF.
Etter omorganiseringen av NTTF til en
interesseorganisasjon for hele yrkesgruppen, har styret og administrasjonen
vært aktivt ute med informasjon og i
rekrutteringsærend. Dette arbeidet har
vist seg vanskelig, og selv om NTTF har
fått nye medlemmer siste året, har dette
arbeidet så langt ikke gitt de resultatene
vi ønsker. Det er i overkant av 600 yrke-

saktive tannteknikere i Norge, men det
er vanskelig å nå ut til alle. Jeg mener at
NTTF må styrkes, og at dette må gjøres
ved å rekruttere flere medlemmer. NTTF
inviterer alle medlemmene til en storstilt
dugnad på dette feltet. Vi setter i gang
en vervekampanje som skal vare frem til
neste fagsamling, der den som rekrutterer flest medlemmer til NTTF i perioden
vinner et reisegavekort på kr 5 000.
Jeg mener at en mye større del av bransjen bør støtte opp om forbundets arbeid
for tannteknikerne i Norge, og at kun
da kan vi få det forbundet vi alle ønsker
oss. Vi har alle et ansvar for dette, og
gjennom en felles dugnad kan vi oppnå
fremskritt for NTTF og den enkelte tanntekniker.»
Som styreleder i NTTF er jeg godt
fornøyd med oppslutningen om fagsamlingen og årsmøte, både fra medlemmer og utstillere, fagsamlingen
med over 160 deltakere, og årsmøtet
med 38 stemmeberettigede.
Mitt inntrykk er at både fagprogram og
utstilling var vellykket, og at de fleste reiste hjem med både faglig påfyll og gode
opplevelser. Evalueringen så langt viser

De aller fleste sakene vi
jobber med i forbundet
angår i aller høyeste grad
tannteknikerne som
yrkesgruppe. NTTF håper
at idérike, og engasjerte
tannteknikere vil komme
inn i Norges tannteknikerforbund, og at de vil være
med å påvirke retning
for faget, bransjen og
organisasjonen.

også dette. Takk til de medlemmer som
deltok, for engasjert og positiv tilslutning til de forslag som ble lagt frem. Takk
også for alle de positive tilbakemeldinger
hva gjelder programmet for fagdagene og
for styrets fokus for arbeidet videre. Det
føles godt å komme hjem med ny energi
til å fortsette arbeidet for NTTF.

Får du ikke
informasjon
fra oss?

Bursdager

Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer, inklusive våre
studentmedlemmer, og alle våre abonnenter om å
sende oss varsel om ny adresse, e-post eller telefon.

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.

NTTF Gratulerer
40 år

Anders Ellingsen

17. oktober

Send en e-post til medlem@nttf.no
Vi sender det meste av medlemsinformasjon på
e-post. Vi mangler e-postadresser til flere av dere
og vil gjerne at dere sender den til oss så snart
som mulig.

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

DET SKJER I 2017
OKTOBER

NOVEMBER
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Fre 13. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

2.–4.
NOR Dental, Lillestrøm
24.–25. Kurs i ledelse, Oslo

Tir 12.
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Designmuligheter for
komplekse rehabiliteringer
ved hjelp av CAD/CAM
Av tanntekniker Federico Presicci, Steger Dental Laboratorium, Brunico, Italia (tekst og foto)

Bilde 1 Maksillær situasjon før
ekstraksjon av alle naturlige tenner.

Klinisk kasus

En mannlig pasient med delvis tanntap, led av periodontitt
og manglende benstøtte (bilde 1). Etter ekstraksjon av alle
naturlige tenner i maxilla ble det umiddelbart satt inn implantater (Adin) i posisjon 16, 13, 12, 22, 24 og 26, og en
okklusalt skrudd midlertidig fullkjeve resinbro (bilde 2). Den
eksisterende delprotesen i mandibula skulle forbli intakt
inntil videre, for å bli erstattet med en fast restaurering på et
senere tidspunkt. Den første oppgaven ble derfor å fremstille
en estetisk og funksjonell maksillær restaurering med langsiktig stabilitet. Utførende kirurg Fernando Rojas-Vizcaya
DDS, MS (Mediterranean Prosthodontic Institute, Castellón,
Spania) utviklet en behandlingsplan som ga en maksimal
rehabilitering med en okklusal skrueretinert 12-ledds
Prettau® Bro.
Fremstillingssteg

På laboratoriet ble det først modellert virtuelt, og så frest en
resinprototype. De artikulerte modellene ble scannet med
Zirkonzahn.Scan software, og implantatenes posisjon og
retning ble registrert med hjelp av scanmarkere (bildene
3-4). Korrekt posisjon til implantatene ble verifisert med
geometrien til scanmarkerne lagret i softwaren. Etter av-
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Bilde 2 Etter ekstraksjon fikk
pasienten umiddelbart implantater
(Adin) og en midlertidig PMMA bro

gjørelsen av emergence profile (bilde 5) fulgte tannoppstilling og modellering i Zirkonzahn.Modellier software.
Fra midlertidig til permanet restaurering:
tannoppstilling og modelleringssteg

I begynnelsen av tannoppstillingsprosessen så vi at statusen
for det gjenværende mandibulære tannsettet ville tillate opprettelse av tilstrekkelig vertikal dimensjon. Når vi valgte
tannformer, benyttet vi AREUS naturlige tannsett fra Heroes
Collections virtuelle tannbibliotek (bilde 6) og modellerte
deretter gingivalvevet som fortsatt manglet. På dette tidspunktet benyttet vi oss av fordelene ved CAD-planlegging
og produserte en lett justerbar resinprototype i Temp
Basic før vi produserte den endelige zirkoniumsrestaureringen. Resinprototypen som pasienten brukte i to måneder som midlertidig restaurering, tjente to formål. Denne
tillot tannlegen å demonstrere utseendet til den planlagte
restaureringen for pasienten, som kunne ”prøvekjøre”
det restorative CAD-designet foreslått av tannteknikeren
i virkeligheten, og evaluere det med tannlegen i form av
funksjon, estetikk og fonetikk. Vi produserer alltid prototyper i laboratoriet for å gi forutsigbarhet, og for å involvere pasienten i behandlingen.

Bilde 3 Digitale data vedrørende
okklusjon og centic posisjon ble
avlest fra de scannede artikulerte
modellene.

Bilde 4 Sammenligning av de
scannede scanmarkørene
og softwarens geometri av
scanmarkører gir nøyaktig
gjengivelse av implantatenes
plassering i kjeven.

Bilde 5 Emergence profile
ble bestemt før selve
planleggingsfasen begynte.

Etter fjerning av prototypen ble de få justeringene som klinikken hadde gjort, overført til det digitale datasettet ved
hjelp av en ekstra scanning. Scanningsdataene var i samsvar med den eksisterende CAD-modelleringen, og ble
deretter benyttet som en digital oppvoksning for planlegging av en monolitisk restaurering laget av Prettau®

Zirconia. Det ble ikke gjort noen endringer i denne digitale oppvoksningen i CAD-programvaren, bortsett fra
at skruekanaler ble tilpasset materialegenskapene til
zirkoniumoxid. For å unngå chipping og brudd på kantene av de palatale endene av skruekanaler, ble disse
kantene avrundet med 0,2 mm (bilde 7).
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Bilde 6 Tannoppstillingen ble utført hjelp av et tannsett fra Heroes
Collections virtuelle tannbibliotek.

Bilde 7 Ta hensyn til materialegenskapene til zirconia under modellering: avrunding av endene til skruekanalene.

Bildene 8-9 Den digitale konstruksjonen i nesting software, og den samme konstruksjonen etter fresing i en Prettau® Zirconia blokk, med
sintringsstøtte. Sintringsstøtten som nestingsoftware automatisk sørger for, sikrer deformasjonsfri sintring.
Bildene 10-11 Den manuelle reduksjonen besto av: en vertikal reduksjon
for å gi åpenhet og dybde i områdene
med lysreflekterende høyder og mameloner; buede linjer med begrenset
dybde i den sentrale tredjedel; fullstendig konturerte incisale skråkanter for å
unngå chipping; små kanaler inn i konvekse vevsoverflater av restaureringen
i forbindelse med gingivalkontakt, for å
gi plass til hygienetiltak.

Bildene 12-13 Innfarget restaurering med Colour Liquid Prettau® Aquarell, og etter sintringsprosessen.
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Bilde 14 Porselensoppbygging og
utforming av gingivale områder.

Bilde 15 Del av restaureringen
etter brenning, bearbeidelse av
lysreflekterende lister med gummikopper, spisser og til slutt glansbrenning.

Bilde 16 Den ferdige restaureringen
med gullanodiserte titaniumsbaser.
Den gyldne fargen hjelper til med å
minske gråverdien i metallet.

Fresing av broen med sintringsstøtte

Under den etterfølgende nestingen i Prettau Zirconiablokken ga programvaren automatisk en sintringsstøtte1 til
broen. Som senere er nødvendig for å hindre strukturelle
deformasjoner under sintring (bildene 8 og 9). Med noen få
klikk var det mulig å justere de syv kontaktene mellom broen
og sintringsstøtten på en optimal måte, og sørge for å justere kontaktene symmetrisk på samme plan. Zirkonzahn.
Nesting programmet beregnet deretter fresestrategien. Etter
fresingen av restaureringen ble zirkoniumkonstruksjonen
justert manuelt.
®

Selv om Prettau® Zirconia med hell kan brukes til å produsere
fullkontur restaureringer, tilbyr dette materialet fortsatt
mulighet for en individuell keramisk oppbygging, slik at
tannteknikerens personlige preferanser innlemmes i den
endelige estetiske utformingen. For dette formål er det tilstrekkelig å påføre et tynt keramisk lag i fortannsregionen.
Fullkontur ble hovedsakelig begrenset til tennene 14-24,
som ble fremstilt ved å lage bølgede vertikale forsenkninger
i området mellom mamelonene, og buede linjer med begrenset
dybde i den sentrale tredjedel. Helt konturerte incisalkanter
og små kanaler inn i den konvekse vevsoverflate av strukturen
i områdene av gingivalkontakt (bildene 10 og 11).

Manuell fingerferdighet: en uunnværlig ressurs når
du fullfører CAD/CAM-fremstilte restaureringer

Innfarging og sintring

Etter å ha løsnet den freste oppbygningen fra blokken ble
den først manuelt kuttet for å forberede keramisk påbrenning.

Med en metallfri pensel ble restaureringen innfarget med
Color Liquid Prettau® Aquarell. Selvfølgelig vil hver tann-

1
Bruken av sintringsstøtten er beskyttet av et patent som er gitt til 3M (EP 1154969 B2), og krever derfor at brukeren av teknologien skal erverve en lisens. Zirkonzahn har på vegne av sine kunder sikret denne lisensen
for sine dentale materialer til utløp av patentperioden.
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Bilde 17 Den ferdige Prettau® Bridge in situ.

Bilde 18 Restaureringen sett palatinalt in situ.

Bilde 19 Pasientens nye smil.

tekniker ha sine egne objektive personlige preferanser
når det gjelder metoder. I dette spesielle tilfellet valgte vi
for eksempel å gi en relativt fremtredende nyanse for det
første dentinlaget for å motvirke blekningseffekten av etterfølgende keramiske brennsykluser. Farging før sintring
utgjør et viktig første skritt mot å skaffe den ønskede endelige
fargen til den permanente restaureringen. Restaureringen
ble deretter sintret i Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum (bildene
12 og 13).

(bilde 14). Dette ble i sin tur etterfulgt av vertikal og horisontal
overflatekarakterisering, etterbehandling av restaureringen
og bearbeiding av de lysreflekterende kantene med gummikopper og spisser. Den endelige glansbrenningen forseglet
overflaten og homogeniserte hele strukturen (bilde 15).
Restaureringen ble deretter fullført med titanbaser (anodisert
i gylden farge, som bidrar til å redusere metallets gråskalaverdi) og satt inn i pasientens munn (bildene 16-19).
Konklusjon

Keramisk sjiktning og ferdigstillelsen av Prettau® Bridge

Etter sintring fortsatte vi med den andre runden av fargereproduksjonen: keramisk oppbygging og karakterisering
ved hjelp av ICE Zirkon Ceramics og ICE Zirkon 3D Stains
by Enrico Steger. Her var det nødvendig å vurdere emaljeeffekter og dybde, men også formen som skulle skapes. I den
fullkonturerte bakre regionen ble karakteriseringen utført
ved å anvende ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger.
Foundationbrenningen ble etterfulgt av en ren dentinbrenning, som har til hovedformål å skape den individuelle
kronens anatomiske form. Etter dentinbrenningen utførte
vi en emaljebrenning for å oppnå den endelige anatomiske
konturen, samtidig som den fullender gingival-aspektet
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Kombinasjonen av manuelle behandlingstrinn og automatiserte produksjonstrinn med høy presisjon sikrer
at tannteknikerfaget forblir spennende i CAD/CAM-ens
tidsalder. Denne kombinasjonen forener håndverkerens
tålmodighet og den absolutte nøyaktigheten i industriell
produksjon.
I de siste tiårene har travle hender og kreative hoder perfeksjonert denne arbeidsflyten. Tannteknikerne besitter
nå nesten ubegrensede muligheter.
Å være midt i begivenhetenes sentrum er like gøy som
det er givende!

Din forhandler i Norge på imes-icore teknologi!
Imes-Icore kombinerer all sin kunnskap i utvikling, produksjon, salg og service av
komplette CNC maskiner med alle nødvendige tilleggskomponenter og CAD/CAM
applikasjoner.

Den automatiserte alt-i-ett løsningen!
Det nye CORiTEC systemet er et innovativt maskinkonsept, utviklet for å imøtekomme alle
krav til moderne CAD/CAM produksjon. Behandling av alle relevante materialer fra CoCr,
titan, zirkoniumdioksyd, plast, og nye fremtidige materialer er dermed mulig med et enkelt
maskinanlegg, nesten uten restriksjoner.
For mer informasjon om våre modeller, se vår nettside

www.ka-rasmussen.no

Kontakt oss

Du finner oss her:

800 41 941
salg@karasmussen.com

Birkebeinervegen 24
2315 Hamar

www.ka-rasmussen.no
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FREMTIDEN I VÅRE TENNER

Ole Petter Våge
og fremtiden
Tenner i Fokus kom til Ole Petter med håp om at han skulle fortelle om sin
tanntekniske historie, som er noe mer utadvendt enn det vi mer stasjonære
laboratorieeiere har opplevd. Dette var uaktuelt for Ole Petter, da han heller
ønsket å prate om fremtiden. Da fremtiden må være noe vi alle burde være
opptatt av blir det selvfølgelig som han ønsker.
Artikkelen er lang, så vi har tillatt oss å dele den i 2. Andre del kommer her, og
del 1 kunne man lese i forrige utgave av Tenner i Fokus.
Av Stein Brath | st-brath@online.no | Foto: Stein Brath og Ole Petter Våge
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Hvem er de første tannlegene
som begynner med intraoral
skanning? Det er de som er
mest interessert og av den
grunn er de dyktigste. Det er
også disse tannlegene som
fort begynner å skanne
implantater. For å gi dem en
modell på implantatarbeider
som de vil være fornøyd med,
må vi ha en meget nøyaktige
3Dprintere som kan håndtere
mange forskjellige materialer,
som for eksempel en gingiva
mask av høy kvalitet. Dette
jobber Ole Petter med nå.

Ole Petter er sikker på at tradisjonell tannteknikk vil bestå lenge enda, men vi kan
ikke vente til det er slutt, for da har vi ikke
et arbeid igjen. Det er laboratorier som det
er for sent for allerede. Man må møte morgendagen nå. Skal man ha nye, unge kunder, så vil de etterspørre digitale løsninger.
Er man i en stilling hvor man mener at
økonomien eller kapasiteten på laboratoriet ikke tåler en slik overgang bør man
søke samarbeid med en eller flere kolleger.
Uansett bør man kunne ta imot egne digitale filer og deretter kunne bearbeide større
implantatkonstruksjoner. Av de investeringene som Ole Petter har gjort de siste årene
har ingen ting vært så viktig som en intern
fres. De har også anskaffet en 3D-printer,
men da vi som tannteknikere må ha høye
krav til en 3D-printer anbefaler han å legge
å legge litt penger i en slik anskaffelse.
Hvem er de første tannlegene som begynner med intraoral skanning? Det er de som
er mest interessert og av den grunn er de
dyktigste. Det er også disse tannlegene som
fort begynner å skanne implantater. For å
gi dem en modell på implantatarbeider som
de vil være fornøyd med, må vi ha en meget
nøyaktige 3Dprintere som kan håndtere
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mange forskjellige materialer, som for
eksempel en gingiva mask av høy kvalitet. Dette jobber Ole Petter med nå.
Laboratoriet hans er pilotlaboratorium
for flere av de største produsentene av
digitalt verktøy, og han legger problemer fram for dem så ofte han kan.

logien. De må sitte godt, og man må være
nøyaktig, for slik protesen blir stilt opp,
slik blir implantatbroen. Dette er et arbeid de bruker mye tid på. I det hele
driver de mye med pre-protetisk planlegging. Dette gjør de for å ha forutsigbarhet hele veien.

skjema som skal gjøre det lettere å
finne riktig skrujern. Skjemaet beskriver hvilke komponenter som er brukt,
hvor de er brukt og hvilket skrujern
som skal brukes til hver enkelt komponent. Skjemaet skannes inn i journalen, og tas frem igjen ved behov.

De fleste digitale produsentene kommer
nå med digitalt planleggingsverktøy til
tannlegene. Uken etter at TIF var på
besøk, fikk laboratoriet til Ole Petter
et større internkurs av Nobel Biocare
og deres spesialister, hvor de skal se
nærmere på denne utviklingen. Dette
planleggingsverktøyet er ikke bare rettet mot implantologi, også allmentannleger skal kunne ha glede av dette. Det
verktøyet vi her snakker om er fremtidige planleggingsverktøy som kobler
filer fra en CBCT til CAD filer som tannteknikeren har designet. Ut i fra dette
kan man blant annet designe kirurgisk
guide som man kan printe direkte ut
på 3D printer. I og med at tannlegene
i dag etablerer seg i store sentre vil
mange få installert slikt verktøy før vi
aner det.

Ole Petter sier at de har tatt sjansen på
å ikke konkurrere på pris, men med å ta
vare på kundene sine via intern kursvirksomhet og masse oppfølging knytter
vi sterke bånd, men de er klar over at de
båndene blir tynnere etter som teknologien utvikler seg og tannlegene blir mer
selvhjulpne. Men det vil alltid være et
marked for avansert tannteknikk, og i
fremtiden vil den være digitalisert.
Dersom man yter god service og hjelper tannlegen ved behov, er faglig oppdatert og kan levere de produkter som
markedet etterspør, burde man ha et
levebrød også i fremtiden.

De arbeider også i håp om å komme
fram til et system som de kan bruke på
alle implantatkonstruksjoner.

Som man forstår går denne utviklingen
raskt, og det er viktig å holde seg orientert. Ole Petter anbefaler også å abonnere på dentale tidsskrifter som for
eksempel Das Dental Labor. For de som
ikke vet det er det et tysk fagtidsskrift
som finnes i både tysk og engelsk utgave.

En av tingene de arbeider med nå er å
sentralisere dette med titan baser. For
det verste man kan gjøre er å gi tannlegen åtte forskjellig skrujern. Det er
veldig mange systemer. Man kommer
ikke i mål med et originalt system, man
må bruke flere, og så må man kanskje
vinkle i tillegg etc. Dette kan gå greit når
implantatkonstruksjonen skrues inn. Da
har man oversikt over komponenter og
hvilket skrujern som skal brukes hvor,
men om fem år når implantatkonstruksjonen skal skrues ut, hvilket skrujern
skal brukes hvor da? Det er her Ole
Petter og hans ansatte har utviklet er

Det tas en god del avtrykk på laboratoriet i Sandnes. Mange avtrykk blir tatt
på det grunnlag at tannlegen ber om
hjelp. De tar også avtrykk til proteser,
men disse protesene skal ikke brukes
som proteser, men som guide i implanto| 16 | Tenner i Fokus | Oktober 2017

For å møte markedet har de investert
i en digital maskinpark som er valgt
med omhu. De har systemer som kan
produsere det meste.

Ole Petter planlegger nå kurs for kolleger i digital produksjon. Her begrenser
han deltakelsen til 12 tannteknikere.
For at deltakerne skal få mest mulig
igjen for deltakelsen, planlegger han
mange medhjelpere på disse kursene.
Han får hjelp av en tannlege på uniten
som tar seg av skanningen, mens Ole
Petter har hovedoppsynet med alle gjøremål. Deltakerne sitter ved skannere.
Der får de skanne en lab-modell på den
ene arbeidsstasjonen og ta imot intraorale filer på den andre. Så det trenges
forsterkninger ved alle arbeidsstasjonene for å gjennomføre slike kurs. De
er to på intraoral skanning, to på skanning av lab-modell (analog modell), de
er to på å ta imot intraorale filer. De
er to på å legge inn blanks, de er to på
å frese, og de er to på å printe ut den
digitale modellen.
Kursdeltakerne beveger seg da rundt
til alle arbeidsstasjonene for å få med
seg hele syklusen. Dette er et kurs for
laboratorier som er i ferd med å anskaffe
en digital maskinpark og som de bør
kunne ha stort utbytte av. Grunntanken bak dette kurset er å skape motivasjon til å fronte fremtiden og de digitale
utfordringer man møter der.

Til de som vurderer å anskaffe en 3Dprinter, vil Ole Petter anbefale å legge
litt penger i anskaffelsen. Han er ikke i
tvil om at nøyaktigheten øker med prisen. De fleste leverandørene markedsfører seg ved å informere om hvor mange
modeller 3D-printeren kan printe ut av
gangen. Noen printer ut flere modeller
av gangen, men da vil printeren være
opptatt i ca. 15 timer på denne prosessen. Velger man en printer som produserer 2 modeller, så bruker den 2 timer
på prosessen. Da er maskinen klar for
nye oppdrag. Du skal ha en ganske stor
bedrift for å ha behov for å printe 15
modeller pr. prosess. Man må også
huske på at utviklingen går raskt, så om
2 til 3 år må 3D-printeren fornyes. Da
har det kommet mer avanserte printere
som kan jobbe med andre materialer
etc.
Det samme gjelder fresemaskiner og
sintringsovner, man må sette seg inn i
hva som er bra. Man må heller ikke la
seg blende av en sintringsovn hvor sintringen er ferdig på 6–7 timer. Jo lenger
sintringsprogrammet er jo bedre er arbeidet ivaretatt. Hos Ole Petter sintrer
de på et programsom tar 17 – 18 timer.
Dersom man ikke utnytter de mulighe-

tene en har i sintringsprosessen får man
ikke den optimale estetikken.
Fresing på zirkonium gir meget gode
resultater, men i fronten må man fortsatt bruke cut-back teknikker eller
bygge opp kroner fra kappenivå hvor
man kan finsjikte og behandle overflatestrukturen.
Når Ole Petter ser inn i fremtiden, ser
han for seg at en freser blir til to og en
printer blir til to, og at det blir mye mer
digitalt samarbeid med tannlegene. De
analoge modellene reduseres, og de intraorale filene vil øke.
Han synes også det er interessant fremtid med digitalisering av protesebasis,
men tror ikke det vil være en del av
hans produksjon. Det vil kreve større
produksjon.
Det som er viktigst å være oppdatert på
nå er softvare. Man kan i dag skanne
inn en protese og bruke den oppstillingen til et stort implantatarbeid. Vi
kan få softwaren til å preparere alle
tennene digitalt til fine prepareringer.
Vi sender så alle filene over til fresemaskinen og fresemaskinen freser ut

skjelettet med de preparerte pilarene i
det hardeste zirkonet. Deretter freser
den ut kronene i det mest høyestetiske
zirkonet på bare 600 MPa fullanatomisk og med cut-back. Så kan kronene
sementeres på en meget sterk base.
(Man kan aldri få estetikk på en base
på 1600 MPa.)
Når jeg spør om hva Ole Petter tror om
norsk tannteknikk i fremtiden, så sier
han at når han besøker laboratorier har
de mye å gjøre. Han tror at etter hvert
som laboratorieeierne pensjonerer seg
vil nok noen av disse laboratoriene bli
lagt ned. Det kan bli for stor oppgave
å få arbeidsplassen oppdatert. Han
tror at antall laboratorier vil bli færre
og de vil bli litt større. Dette forklarer
han med at det kan bli vanskelig for
en- og to-manns laboratorier å holde
tritt med den digitale utviklingen. Men
det behøver ikke å være for sent, for
som tidligere skrevet: Dersom man
yter god service og hjelper tannlegen
ved behov, er faglig oppdatert og kan
levere de produkter som markedet etterspør, burde man ha et levebrød også
i fremtiden.
			

Han tror at antall laboratorier vil bli færre og de vil bli litt større. Dette forklarer han
med at det kan bli vanskelig for en- og to-manns laboratorier å holde tritt med den
digitale utviklingen. Dersom man yter god service og hjelper tannlegen ved behov, er
faglig oppdatert og kan levere de produkter som markedet etterspør, burde man ha
et levebrød også i fremtiden.
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NTTF årsmøte 2017
Norges Tannteknikerforbund avholdt årsmøte fredag 22. september. Det var et rolig årsmøte
uten kontroversielle ting på dagsordenen.
Årsmøtet vedtok en ny mål- og aktivitetsplan. Den inneholder
seks hovedpunkter:
- Arbeide for en sterk og samlet medlemsorganisasjon
samt fremme samarbeid og etablere nettverk mellom
NTTFs medlemmer
- Videreutvikle innholdet i medlemskapet for den
autoriserte tannteknikeren
- Styrke innholdet i autorisasjonsordningen
- Drive pasientrettet informasjon og gjøre tannteknikeren
og faget kjent i befolkningen
- Videreføre samarbeidet med tannteknikerutdanningen
og bidra til best mulige rammebetingelser for
opplæringsbedriftene
- Arbeide med samlokaliseringen av tanntekniker- og
tannlegeutdanningen og for at tannteknikerstudiet
skal være fullfinansiert ved overflyttingen

Forbundets økonomiske situasjon har bedret seg kraftig. I
fjor ble det lagt frem et regnskap med et underskudd på ca.
500 000 kroner, mens regnskapet for 2016 «bare» viste et
underskudd på rundt 75 000 kroner. Det stammer i all hovedsak fra kostnader vedrørende bytte av daglig leder. Budsjettet for 2018 ble godkjent. Det er et nøktern budsjett, hvor
det er spart gjennom inngåelse av en rekke nye avtaler, samtidig som det jobbes med å øke inntektene. Det er budsjettert
med et overskudd på kr. 160 000 i 2018. Kontingenten for
medlemmene holdes uendret og serviceavgiften økes med et
beløp svarende til konsumprisindeksen.
Tradisjonen tro var det også valg til styret på programmet.
Petter Dahl ble gjenvalgt til styret og Espen Rørstad ble valgt
inn for første gang. Eike Kirstin Wowries ble valgt som vara
til styret.
NTTF gratulerer!

REINFORCED COMPOSITE BLOC FOR PERMANENT RESTORATION

BRILLIANT Crios
High performance – made brilliant
 High flexural strength –
resistant restorations
 Tooth-like modulus of elasticity –
shock absorbing

003161

 Wear resistant and gentle to the antagonist

Coltène/Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH, 9450 Altstätten/Switzerland
Kontakt: Ragnhild Holberg, tel: +47 91312759 eller Ragnhild.Holberg@coltene.com
www.coltene.com
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Medentika - garanti på våre produkter samt implantater fra andre produsenter

nogusra@nogusra.no
Tlf: 22 96 61 00

Ny fargeskala?
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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Evalueringene av Fagsamling 2017 tikker inn mens jeg skriver. De aller fleste svarer «svært
fornøyd» eller «fornøyd» på spørsmålene. Det føles godt å vite at deltakerne var fornøyde.
Stemningen var svært bra under hele samlingen; folk koste seg og fikk faglig påfyll hva enten
det var i plenumsalen eller på utstillingen.
Fagsamlingen ble åpnet av Vivaldi-trioen, tale av styreleder Karen Tveitevåg
og foredrag av Avdeling for medisinsk
utstyr v/ Petter Aleksander Strømme
og Bjørn Kristian Berge samt Odontologisk Fakultet v/instituttleder Jan Eirik
Ellingsen (bildene 1-5).

Foredragene handlet i tur og orden
om fargeuttaking, bittfunksjon,
dental fotografering og samarbeid
mellom tanntekniker og tannlege
(bildene 6-9). Gullsponsorene, Straumann og Den-Tech, stilte også med
foredragsholdere. De snakket blant
annet om digital arbeidsflyt og dentalt
zirkonium (bildene 10-13).

Tradisjonen tro ble det avholdt vennefest
fredag kveld og årsmøte i NTTF (se omtale side 18). Parallelt med hele fagsamlingen var det en stor utstilling med
både dentale og merkantile utstillere.
Nytt i år var hotellet og at NTTF selv
sto for å håndtere påmeldinger, bestilling av hotell, utsending av fakturaer
osv. De fleste virket fornøyde, men vi
skal gå nøye gjennom evalueringene
for å se om de gir samme bilde.

Norges
Tannteknikerforbund takker alle
deltakerne, utstillerne
og sponsorene for
å stille opp
og støtte
forbundet.

1

2

3

5

4
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FOREDRAG

7 Asbjørn Jokstad
om bittfunksjon

6 Hubert Schenk
om fargeuttakning

8 Milos Miladinov om
dental fotografering

9 Jørgen Gad og

Esben Kardel om
samarbeid mellom
tanntekniker og
tannlege

10 Cinzia Aloi
(Straumann)

11 Morten Thorstensen
(Straumann)

12 Esben Kardel
(Straumann)

13 Uwe Greitens
(Den-Tech)

Konferansier Adriane
Andersen Mougious
takkes av styreleder
Karen Tveitevåg.
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UTSTILLING
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VENNEFEST
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Medlemsfordeler
FORSIKRING

NPE

For mer informasjon og hvordan du
benytter disse og andre medlemsfordeler, logg deg inn på NTTFs sine

- Inntil 20 % på privatforsikring
- Fastpris på innboforsikring
- SAS EuroBonus-poeng
Ring 06300.
Husk å oppgi at du har
medlemsavtale via NTTF.

Automatisk innmelding
og rapportering til Norsk
Pasientskadeerstatning.

medlemssider via www.nttf.no.
Mangler du brukernavn og passord, ta
kontakt NTTFs administrasjon.
Med forbehold for endringer.

HOTELLER

FOR ALLE
M ED L EM M ER
Kurs og etterutdanning til
rabatterte priser (merk at rabatten
gjelder for medlemmer som er
personlig innmeldt i NTTF)

Yrkesskadeforsikring,
kontorforsikring, næringsbygg,
bil mm.
For en full oversikt:
www.matrixinsurance.no/
nttfforsikring
Telefon 23 20 79 80
E-post: post@matrixinsurance.no

REISEBYRÅ

LEIEBIL

Deltakelse i diplomgivende
etterutdanningsprogram
Tilgang til kurs hos vår
søsterorganisasjon i Sverige, til
rabattert pris
Mulighet til å søke midler fra NTTF
og NODs utdanningsfond
Rådgivning og bistand ved søknad
om autorisasjon

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

DEKK

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

Rådgivning på generell basis for
spørsmål relatert til arbeidsmiljøloven,
tannteknikeroverenskomsten
mv. For konkrete saker, bes
medlemmer ta kontakt med vår
medlemsadvokat.
Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)

BEDRIFTSHELSETJENESTE
MAT

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

Rabattordning for deg som er
medlem i NTTF. Kontakt daglig leder
Marit Hollerud, mh@sagabht.no

JURIDISK BISTAND

Gratis advokathjelp både jobbrelatert
og for private saker, inntil 1 time pr
sak. Inntil 2 timer gratis pr sak for
deg som har vært medlem over 3 år.
Kontakt advokat Aleksander Ryan, tlf
40 63 90 50.
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Tilgang på NTTFs kvalitetssystem,
inklusive en dags kurs og
skreddersøm til ditt laboratorium

BLOMSTER

ONLINE BACKUP

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

Tann-kespinn
Oversatt fra «Das Dental Labor» 2/2017 av tanntekniker Stein Staal

Bernd Molar beskriver her hvor viktig og befriende
det er å «kaste loss» også i laboratoriehverdagen.

Har du noen gang tatt en ballongtur
opp i det blå?

Det anbefaler jeg – det er en stor opplevelse
og veldig befriende!
Det beste med det er at du kan gjøre alle
forberedelsene på laboratoriet og trene
på et par viktige ting på gulvet.
Fra år til annet så har vi på laboratoriet,
etter å ha sett i arbeidsbenker og i skap,
spesielt der dørene ikke lenger lukker seg
helt igjen, gjennomført den beryktede
«årlige ryddingen». I løpet av årene har vi
oftere og oftere sortert og funnet at en del
av materialene våre fremdeles kan brukes
og dermed satt dem tilbake igjen selv om
det egentlig er fullt der. Denne gang har vi
tatt ut alt og satt det på et stort bord. Ufattelig
hvor mye som kom ut i lyset. Maskiner
og verktøy, nye og defekte. Materialer
med utløpt holdbarhetstid og mye mer
som vi ikke lenger kjenner bruken av
lenger og som ingen egentlig trenger.
Nye teknikker og materialer tok vi
uprøvd i bruk…

Vi husker fortsatt tidene i tannteknikerfaget da alt ble kjøpt og prøvd. Var det
tilbud på ti-pakninger, eller tolv pluss en
så kjøpte vi det dobbelte og når det gjaldt
edle metaller - fra 500 gram og oppover så vanket det en ekstra rabatt dersom vi
slo til raskt. Vennligst skriv dette ned,
kjære depotrepresentanter!
Butikken gikk bra, ja svært bra. Nye teknikker og nye materialer tok vi i bruk
med store forventninger når selgerne
hadde vært innom. Dentalindustrien behandlet oss godt. Er det slik i dag også,
eller?

Husker du fissurborene? Ett skulle brukes mesialt, et annet distalt, et tredje
naturligvis bukkalt osv. og så vanket
det noen prøver på ekstra gode slipemidler og poleringspasta for dette og
hint. I dag bruker jeg kun én pasta og
ett fissurbor, for nå vet jeg hvordan
de virker. Jeg tenker ofte på en svært
skattet og kjent kollega som var lærer
på tannteknikerskolen for 30 år siden.
Han viste oss noen få instrumenter
og verktøy og satte det hele sikkert
på spissen, men ga oss elever en viktig melding som jeg aldri vil glemme:
«Mine damer og herrer, når dere vet
hvordan en tann ser ut og hvordan et
finmekanisk element fungerer, så trenger dere ikke mer enn dette som jeg nå
har lagt på bordet og når dere har fått
kunnskap om anatomien til en tyggeflate, så kan dere modellere den med
en kjøkkenkniv!»

Lite tilfredsstillende forretningsforbindelser – her også: kast loss!

Hvis du vil gjøre fremtiden vellykket, må
du kaste loss også innenfor andre områder
av firmadriften, dette inkluderer dessverre også forretningsforbindelser. Det
er alltid vanskelig, men når visse rammebetingelser og atferdsstrukturer ikke
lenger fungerer, betyr det at det er på
tide å kaste loss.
Jeg gjorde dette i fjor med alle forutsette
konsekvenser. Og det går bra, det føltes
faktisk som en ballong, som måtte styres
over et hinder. For å få det til måtte vi kvitte
oss med mye ballast, alt som hindret oss
fra å nå målet måtte vi kaste over bord,
ellers ville vi ikke kommet over fjellet.

Alt har sin tid

Så tilbake til laboratoriet og nåtiden.
Alle sammen tenkte vi under den tilbakevendende årsryddingen på hva
som virkelig var verdt å ha, hva som
skulle legges ut på ebay.com eller ende
i søpla. Etter grundige undersøkelser
ble det meste kjørt til søppelmottaket.
Vekk med det!
Sjef, mumlet jeg til meg selv, hva har dette
en gang kostet og hva annet kunne du
ha gjort med de pengene som dette representerer? Vel, det som er vekk er
vekk - alt har sin tid! For å være ærlig,
det føles veldig bra å ha kvittet seg med
så mye. Vi har nå følelsen av å kunne
puste bedre, og derfor så feirer vi det
hele med et glass sprudlende vin.

Over alt der noe opphører, begynner det
noe nytt. Kast derfor loss og la noe nytt
legge til. La oss ta en titt på tiden som vi
går inn i og la oss anta hva den vil gi oss,
la oss sjekke hva vi virkelig trenger og
hva som vi ikke har bruk for. Med mindre
belastning kommer vi høyere og når
enda lenger, så hvis du er ute etter en
ballongtur-opplevelse, så kvitt deg med
ballasten på laboratoriet ditt og når du så
en gang gjør en ”ekte” ballongtur, vil du
nyte utsikten ovenfra. Du vil erkjenne
hvor små mange ting er og at økende
høyde gir større oversikt samtidig som
mange ting mister sin betydning.
God reise, hvor du nå vil! Den riktige
kursen velger du selv.
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Driver du din bedrift lovlig?
Av Marit Hollerud, daglig leder i Saga Bedriftshelsetjeneste

I Norge har alle foretak mange typer lover og regelverk å forholde seg til. Mye av dette
avhenger av hvilken bransje du tilhører. Sjekk med oss om du er i tvil om hva du er pålagt
å ha i din bedrift.
HMS-system

HMS og internkontroll er pålagt alle
bedrifter med ansatte. Man skal ha et
system som er sporbart og som gjør det
mulig å følge Internkontrollforskriften.
Vi har lagd et program som ble lansert i slutten i sommer. Det heter tudu.
Tudu er et rimelig HMS-program av
svært god kvalitet. Våre fageksperter i
Saga BHT og Saga Consult har lagd innholdet, og det prisbelønte Catch Media
har programmert for oss.
Vi satser spesielt på små bedrifter og
å gjøre det så enkelt som mulig. NTTF
har spesialrabatt på etableringskostnaden. Ved å legge til alle ansatte som
brukere får du benyttet den ekstra muligheten til ferieplanlegging, sykeregistrering, sertifikatoppfølging osv. Sjekk
www.tudu.no og be gjerne om en demo
for å finne ut mer.

og her snakker vi arbeidsmiljø i vid
forstand, eksempelvis:
• Vurdering av lys, luft og ventilasjon
• Eksponeringer i bransjen
• Ergonomi og arbeidsplassvurderinger
• Nøytral veileder for arbeidstaker og
arbeidsgiver i personalsaker
• Hjelp til sykeoppfølging og konflikthåndtering
• Hjelp til å lage rutiner og prosedyrer, oversendelse av maler og
smørbrødlister
• Kurs i bl.a. HMS, Førstehjelp,
Ledelse, Verneombud osv.
Det er to måter å fremme arbeidsmiljø og redusere sykefravær på

• Forebygge eller
• Reparere

BHT er nok den sterkeste forebyggende
eksterne bistand en bedrift kan benytte
for å skape og beholde trivsel og godt
arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Vi ser
at de bedriftene som bruker oss, velger
å benytte oss mer og mer. Det sier oss
at vi har verdi for dem.
Rammeavtale med NTTF

Saga Bedriftshelsetjeneste er landsdekkende og har en rammeavtale med
NTTF. Det betyr lavere priser og ekstra
god service. Vi har som sagt en god
pris og vi gjør en god jobb for våre medlemmer. Det undrer meg derfor at det
er mange som fortsatt ikke har knyttet
seg til BHT. Selvfølgelig har noen av
dere valgt lokale BHT, men slettes ikke
alle. Se www.sagabht.no og kontakt oss
gjerne for et godt tilbud.

Bedriftshelsetjeneste

Det er mange år siden det ble
lovpliktig med medlemskap i en
BHT for tannteknikerne, men
fortsatt er det mange som ser på
BHT som noe påtvunget fra myndighetenes side. Mange tror BHT
er synonymt med bedriftslege og
helsekontroller – altså en «kjøttkontroll» - og ser ikke relevansen
av dette når alle har fastlege!! BHTene har riktignok legefunksjon å
tilby sine medlemmer, men realiteten er at i en moderne BHT er
helseundersøkelsene kun en liten
del av virksomheten. Ansatte
i tannteknikerbedrifter er ikke
pålagt helseovervåking. Dette er
ikke til hinder for å legge arbeidshelseundersøkelse (AHU) inn i
avtalen, men det vil gi en høyere
pris.
Spesialist i arbeidsmiljø

BHT har høy kompetanse innen
rekke andre områder som kan være
svært relevante for små bedrifter.
BHT må først og fremst betraktes
som en spesialist i arbeidsmiljø –
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Vi har god kunnskap om
bransjens utfordringer
Ta kontakt for et godt tilbud
pa bedriftshelsetjeneste!

www.sagabht.no - Tlf.: 40 00 22 07

HMS
gjort
enkelt.
 400 02 533  info@tudu.no  tudu.no

NYHETER OG TILBUD FRA

JACOBSEN DENTAL

Exakto-Rock S Ivory
2 kg - art.nr. BD5753
10 x 2 kg - art.nr. BD5751

Exakto-Rock S
- for den digitale verden
- superhard modellgips i klasse IV

• Formaldehydfri, sikrer god
helse og godt arbeidsmiljø.
• Ekstremt lav ekspansjon.
• Perfekt for skanning.
Utmerkede resultater i alle
typer skannere, minimalt
behov for justering.
• Skreddersydd for bruk i
dental teknologi.

Exakto-Rock S Brun
2 kg - art.nr. BD5752
10 x 2 kg - art.nr. BD5750

FORMALDEHYDFRI!

Kampanje på Ivoclar Vivadent: IPS e.max Cad

Kjøp 10 pakker à
5 stk blokker
og få gratis 2 pakker
à 5 stk. blokker!
Valgfri Farge.

For mer informasjon, kontakt Hasse på tlf 22 79 20 20
eller e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Jeg har blitt svindlet!
For to uker siden ble jeg oppringt av en kvinne. Hun kunne informere om at
abonnement på en populær firmakatalogoppføring var i ferd med å utløpe for
mitt firma. Jeg sa at jeg ikke kjente til dette, og at jeg ville si det opp. Hun sa
at hun skulle sende meg en faks som jeg måtte signere og returnere samme
dag, og snakket veldig mye, fort og utydelig. Jeg mottok faksen like før jeg
skulle stenge laboratoriet, og signerte og returnerte denne, og tenkte ikke
mer på saken. Jeg har nå fått et krav om å betale 8 430 kroner, samt trussel
om inkasso dersom beløpet ikke betales innen forfall. Jeg leste ikke faksen
så nøye, men ser etterpå at denne er formulert slik at den kan tenkes å gi
grunnlag for binding til et abonnement på en eller annen katalogoppføring.
Hva skal jeg gjøre?				
n.n
Det første du umiddelbart bør gjøre er
å sende en enkel, skriftlig reklamasjon
til avsender, for på denne måten å vise
at du bestrider kravet. Husk å ta en
kopi av reklamasjonsbrevet for senere
dokumentasjon.
Videre anbefaler jeg at du ikke betaler
fakturaen. Kanskje føler du at betaling løser
ditt problem, men ved å betale fakturaen
vil du være med på å opprettholde
inntektsgrunnlaget til slike useriøse
aktører og dermed indirekte bidra til at
enda flere næringsdrivende blir utsatt for
problemene.

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
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Du skriver at du har mottatt trussel om
inkasso. Dette må du ikke la deg skremme
av. Hvis du kan dokumentere at du har
bestridt kravet ved å fremvise kopi av det
sendte reklamasjonsbrevet til inkassatoren,
og at dine innsigelser er berettigede, kan
ikke et inkassofirma inndrive kravet. Et
bestridt krav der din innsigelse ikke er
åpenbar grunnløs kan ikke inndrives ved
inkasso, men må tas inn for de ordinære
domstoler for å få dom for kravet som
deretter eventuelt kan inndrives. Første
ordinære rettsinstans vil som hovedregel
være forliksrådet. Det er i mange tilfeller
lite sannsynlig at avsender vil ta seg
bryet med å trekke saken inn for retten
for å forsøke å få gjennomslag for sitt
uberettigede krav. Du vil derfor et min
vurdering være så å si trygg dersom du ikke

betaler den mottatte faktura dersom du har
sendt et tilfredsstillende reklamasjonsbrev
til avsender.
Hvis inkassatoren skulle fortsette
inndrivelse av kravet som ordinær inkasso
(med inkassogebyrer, i stedet for å fremme
ordinær sak for forliksrådet) etter at du
har dokumentert at kravet er omstridt,
kan du ta dette opp med Finanstilsynet
eller Inkassoforeningen. Hvis det er et
advokatfirma som er inkassator, kan
man ta det opp med Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet.
Du bør i alle tilfelle registrere klage på
forholdet på http://varslingslisten.no/
registrer-klage/
På www.varslingslisten.no finner du
også annen informasjon vedrørende slik
virksomhet. Videre bør du vurdere å
anmelde forholdet til politiet.
Varslingslisten.no er utarbeidet som et
verktøy for virksomheter som rammes av
upresis markedsføring og andre uryddige
salgsfremstøt som lett blir misoppfattet.
Varslingslisten drives i samarbeid
mellom NHO, Finans Norge, Regnskap
Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd,
Hovedorganisasjonen
Virke
og
Bedriftsforbundet.
-o0o-

Kvalitet til
lavere pris enn
du tror™

Plandent har:

• Bred tannteknisk kompetanse
• Stort varesortiment og rask levering
• Orbis – vårt eget varemerke
• Enkel bestilling med netthandel
• CAD/CAM fra ledende leverandører
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Lokalforeninger
Vestfold Dental i Tønsberg søker etter

Tanntekniker

med kompetanse innenfor porselen og implantater
Stillingen er i utgangspunktet et vikariat på ett år, men med
mulighet for fast ansettelse.
Vi er et fullservicelaboratorium, som produserer "alt" innen
tannerstatninger.
Vi har et lite men hyggelig arbeidsmiljø som vi håper du vil
være en del av.
Betingelser etter avtale. Søknadsfrist: Snarest.

Telefon 33 31 69 40 / 920 36 165
E-post: post@vestfold-dental.no
Adresse: Vestfold Dental, postboks 278, 3101 Tønsberg

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

Verv en tanntekniker!

SØRLANDET
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

Har du lyst til å vinne et
reisegavekort på kr 5 000?
Da bør du delta i NTTFs
vervekampanje!

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

NTTF avholder vervekampanje frem til årsmøtet i 2018.
Det medlemmet som har vervet det største antallet nye
betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte
2018.
Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke
legitimiteten vår og dels for å bedre økonomien. Flere
medlemmer vil altså være til gagn for hele forbundet.
Styret håper du vil bidra.
Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00
eller medlem@nttf.no
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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

NORDENTAL 2017 | 02 – 04 NOV.
LILLESTRØM | STAND B 04-04

High quality by Zirkonzahn
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

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

Keep improving
®
with 3Shape TRIOS
NEW!
From October you are able to order your 3Shape TRIOS®
intraoral scanner from Straumann.

Please contact us for more information
or register you interest of a demo today!

digitalnordicsstraumann.com

LIVE DEMO 2.-4. NOV

Try out the scanner live at
Nordental, Lillestrøm
Straumann booth nr: BO1-32

GO DIGITAL
Improve patient experience
Get digital accuracy and
limit manual errors
Enjoy easy impression
taking and reduce retakes
Save time and see
more patients
Save on impression materials
and shipping costs

Visit: digitalnordicsstraumann.com for more info
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