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LE DE R

NTTF vil styrke autorisasjonens betydning og
arbeide for styrket finansisiering av tannteknikerstudiet – samt for økt tilslutning til
NPE fra bransjen
Autorisasjon

NTTF arbeider politisk for i størst mulig
grad å beskytte pasient gjennom at kun
autorisert helsepersonell skal kunne levere tanntekniske varer og tjenester. Autorisasjon står for kompetanse og skal skape
trygghet og tillit for samarbeidspartnere og
pasienter. Vi mener også at autorisasjonen
bør ha en større betydning for tannteknikerne som yrkesgruppe, og at autorisasjonen bør gi oss fortrinn i markedet. Det
er dessverre slik at det ikke er påkrevd
å være tanntekniker for å tilby tanntekniske tjenester. Vi jobber for at det skal
utarbeides nye norske retningslinjer for
tolkning av direktivet for vårt fag, tilpasset
vår status som helsepersonell. Vi mener
at kompetansekravet i Lov/forskrift om
Medisinsk Utstyr må knyttes til autorisasjonen. Kontaktpunktet vi fokuserer på er
Statens Helsetilsyn, og Helsedirektoratets
Avdelinger for henholdsvis Autorisasjon
samt Medisinsk Utstyr og Legemidler. Vi
har gjentatte ganger også tatt opp utlevering av samsvarserklæringen, og viktigheten i at denne skal leveres til pasient, og
vi har opplyst om at tannleger i liten grad
etterspør den, eller har spørsmål knyttet
til den. Vi har lagt frem argumenter for
hvorfor det bør være bare tannteknikere
som skal produsere og tilby tanntekniske
tjeneste, og vi vektla særlig sikkerhet for
pasient. Vi legger vekt på at vi som helsepersonell er tilknyttet Norsk Pasientskadeerstatning, og at tjenester levert fra oss
går inn under pasientskadeloven. I tillegg
pålegger Lov om Helsepersonell oss å være
faglig oppdatert, og jobbe faglig forsvarlig.
Det er fra Helsedirektoratets side sagt at
det vil være naturlig at det blir et krav for
den offentlige tannhelsetjenesten og kun
benytte produsenter av tanntekniske tjenester som har autorisert personell, og det
vil jo være et steg i riktig retning.
Norsk Pasientskadeerstatning

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den
offentlige helsetjenesten, skal betale til-

skudd til NPE (Norsk Pasientskadeerstatning). Tilskuddsordningen skal dekke
kostnader til å utrede erstatningssakene. I
tillegg skal den dekke utbetaling av erstatning til pasienter. Alle bedriftene som er
tilknyttet NTTFs servicekontor er kollektivt innmeldt. Det er innmeldt 266 årsverk
via NTTFs kollektivavtale og 67 individuelle årsverk fra vår bransje i Norsk Pasientskadeerstaning. Det betyr at det er en
veldig stor andel tannteknikere som ikke
er omfattet av ordningen. Dette vil NTTF
arbeide videre med, da vi ønsker at hele
tannteknikerbransjen skal følge lover og
regler, og dermed være en ryddig bransje/
yrkesgruppe. Det har ikke vært utbetalt
erstatning i saker omfattet av kollektivavtalen for NTTF. Det er utbetalt kr 56.000
utenfor kollektivavtalen, men sakene ligger noe tilbake i tid. Totalt for bransjen
har to pasienter fått medhold, tre har fått
avslag, og tre saker er under behandling.
Det er således gitt medhold i 40 prosent av
sakene, men da volumet er ganske lavt, er
det ikke alarmerende ifølge NPE.
NPE arbeider med ny tariff for de forskjellige risikogruppene. De skal utarbeide en
ny vurdering av risikogruppene og de skal
se på om det er behov for å justere premien
i forhold til innhentede erfaringer. I teorien
kan det skje endringer fra 2018, men mest
sannsynlig fra 2019. Grupper med lav risiko vil sannsynligvis få en nedgang i premien, og vi mener at tannteknikerne hører
hjemme i en lavrisikogruppe.

Vi jobber for at det
skal utarbeides nye
norske retningslinjer
for tolkning av
direktivet for vårt fag,
tilpasset vår status
som helsepersonell.
Vi mener at
kompetansekravet
i Lov/forskrift om
Medisinsk Utstyr
må knyttes til
autorisasjonen.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

Det er verdt å merke seg at dersom behandlingen er foretatt i utlandet, dekker
ikke NPE en eventuell skade.
Dersom skade oppstår, og det blir innmeldt
en sak til NPE der en av behandlerne ikke
er tilmeldt NPE, kan det få store økonomiske konsekvenser for behandlende
virksomhet. Dersom Norsk Pasientskadeerstatning dekker erstatning for pasientskade voldt i en virksomhet som ikke
har oppfylt plikten til å betale tilskudd
Desember 2016 | Tenner i fokus | 3 |

for det året skaden oppsto, får Norsk
Pasientskadeerstatning etter pasientskadeloven § 8 rett til å kreve regress
fra virksomheten. Det vil si at den eller
de som er økonomisk ansvarlige for
virksomheten, må dekke de utgiftene
Norsk Pasientskadeerstatning har hatt
i forbindelse med erstatningskravet og
som tilskuddet skulle ha dekket. Det vil
si at man i tillegg til selve erstatningen,
må betale for saksomkostninger, og man
må i tillegg betale tilskuddssats for de
årene man ikke har vært tilmeldt ordningen. Den som ikke betaler tilskudd
til Norsk Pasientskadeerstatning, kan
også ifølge pasientskadeloven straffes
med bøter eller fengsel i 3 måneder.
Finansiering av tannteknikerstudiet

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal få nytt bygg, og det skal
ligge på Gaustad. Det har regjeringen bestemt. Regjeringen setter av 10 millioner
kroner til prosjektering av nytt bygg for Det
odontologiske fakultet ved Universitetet
i Oslo i forslag til statsbudsjett for 2017.
Dette er NTTF svært fornøyd med, og også
gledelig overrasket. Vi hadde håpet, men
ikke turt å tro, at en så stor bevilgning skulle
komme så raskt. NTTF håper dette gir
fremdriften i byggeprosjektet en god start.
Tannteknikerstudiet på HiOA er i dag underfinansiert, og finansieres i stor grad
ved midler fra andre utdanninger ved
Høgskolen. NTTF skal nå starte arbeidet

med å få tannteknikerstudiet inn i rett
finansieringskategori. 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.
Denne saken vil få høyeste prioritet og blir
den viktigste politiske saken for oss
fremover. Vi vet at et av kriteriene for
at tannteknikerstudiet skal bli overført
til UiO er at utdanningen er selvfinansiert, og det er veldig viktig at vi griper
fatt i dette nå, og arbeider for å få finansieringen på plass før vi skal overflyttes
til UiO. Vi må innhente fakta fra HIOA
og UiOs vurderinger, samt Kunnskapsdepartementets (KDs) vurderinger fra
oppstarten. Det er KD som plasserer utdanningene i deres respektive kategorier.
Underfinansieringen av tannteknikerstudiet ble sist tatt opp med dem i 2007/
2008. Dette er et mulig første sted å starte,
men det kan også være at saken bør
behandles politisk. NTTF mener det er
viktig at vi får utdannet tannteknikere
som har relevant kompetanse i forhold
til behovet i bransjen og i samfunnet
for øvrig, og det forutsetter at studiet
ligger i riktig finansieringskategori.

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

Får du ikke informasjon fra oss?
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.
Send en e-post til nttf@tannteknikerforbundet.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.

DET SKJER I 2017
JANUAR

MARS

AUGUST

Man. 16. Styremøte

Tor 9.
Styremøte
22.–24. Fagreise til IDS i Køln

Tir 22.

APRIL

Tor 21. Styremøte
Fre 22. Årsmøte
22.–23. Fagsamling 2017

FEBRUAR
9.–11. Avtrykkskurs
Fre 17. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 1

27.–28. Fagdag på HiOA
Fre 28. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

MAI
Man 22. Styremøte
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lysherdende materiale
for karakterisering
av kompositt og akrylat
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Flexi-proteser blir mer og mer
etterspurt. Den estetiske fordelen
ved bruk av Polyamid-12 er ikke
bare fraværet av stygge metallklammere, det gjennomskinnelige
materialet lar pasientens egen
tannkjøttsfarge skinne igjennom
og gjør den derved lite synlig.
u

Flere pasienter foretrekker fleksible
proteser framfor støpte stålproteser.

Flexi-proteser uten
metallklammere
Denne artikkelen er hentet fra: Das Dental Labor – LXIV- 8/2016 side 64-65.
Oversatt fra tysk av Ttm. Stein Staal.

Artikkelskriver:

Tannteknikermester
Sabine Weck,
Solingen
Tilfellet:
Nylon-basis
Flexi-proteser

p Tannteknikermester
Sabine Weck
Eier av
Weck Dental Technik
Foto: Weck Dental Technik
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B

ARMER GEK’s tannrapport for 2016
nevner at det i Bayern i 2014 var
færre enn 5 % av kronene som ble
fremstilt av uedelt metall. På landsbasis
lå prosentsatsen for standard tannbehandling på maksimalt 25 %. Størsteparten av pasientene bestemmer seg i
dag for mer høyverdige tannerstatninger. De toneangivende argumentene er
estetikk, komfort og biokompatibilitet.
Hos Weck Dental Technik opplever vi
denne trenden også innenfor området
klammerproteser.
Som høyverdig alternativ til støpte
stålproteser tilbyr vi Valplast proteser. Disse lages av et fleksibelt protesemateriale på Nylon-basis. I henhold
til CE-normen er materialet registrert
som medisinsk produkt i klasse 2a og
sertifisert for anvendelse som holdbar
tannerstatning. Indikasjonsspekteret
omfatter ved siden av partielle proteser
også midlertidige proteser og immediatproteser (f.eks. i forbindelse med
implantater) samt proteser for barn.
Hovedindikasjonen ser vi hos oss ved
mindre delproteser.

Dette sier vitenskapen

Også når det gjelder brukskomfort ligger Valplast langt foran. Materialets
fleksibilitet og bruddstabilitet gjør det
mulig å lage filigranslignenede konstruksjoner. Disse er i tillegg betydelig
lettere enn vanlige kunststoffproteser.
Takket være bøyeligheten er det lett å
sette disse tannerstatningene på plass.
Den ubehagelige følelsen som oppstår
når metallklammeren sliter seg over
tannas ekvator er borte. Roggendorf et
al. fastslår i en cross-over studie at for
pasienter i alle aldersgrupper så tilfører midlertidige proteser av Polyamid
sammenlignet med konvensjonelle PMMA-erstatninger en betydelig tilvekst
til oral helserelatert livskvalitet. Unge
pasienter som mangler fronttenner
oppnår med flexi-protese en maksimal
estetikk og eldre mennesker som mangler tenner i molarområdet fryder seg
over optimal tilpassing og tilvenning. I
tillegg viser det seg at tilbakestillingskraften til «Polyamidklammeren» ikke
viser svekkelse, dvs. at det ikke oppstår hvite stressområder i materialet.
Böning et al. og andre har på bakgrunn

av materialundersøkelser kommet frem
til at overflatefinishen og Polyamid-12’s
utmerkede elastisitet gjør at retensjonsfunksjonen forblir uforandret under
materialtester med kunstig aldring.
Når det gjelder biokompabilitet og allergirisiko må det sies at Valplast er
svært vevsvennlig siden det ikke inneholder Methylmetacrylat og heller ikke
MMA-restmonomer og også er fri for
Benzyolperoxid. En analytisk vurdering
av Valplast bekrefter materialets høye
biokompabilitet. Det er dessuten ideelt
som alternativ for kunststoffallergikere
og som en fullkommen metallfri løsning
innenfor rammene for helhetlig behandling.
Materialbehandling

Når man arbeider med Valplast må alle
de forberedende arbeidstrinn utføres
med absolutt presisjon. Den mekaniske
retensjonen av tennene erfarer vi å
være ganske vanskelig og det kreves
spesielt utstyr. Av den grunn har dette
i vårt tilfelle ført til at vi blir bedt om å
ta på oss oppdragsarbeid for kolleger.
Mange kolleger er glad for å ha Valplast
i sitt spekter av tjenester uten å måtte
tenke på investeringskostnader, skolering og opplæring av medarbeidere etc.
Takket være stor omsetning av arbeider
og ferdiggjøring av Valplast proteser av
høy kvalitet så rår vi over en enorm
skatt av erfaring samtidig som vi har
en fair prissetting.
Nei til import fra utlandet

Den som vil benytte seg av denne krevende tjenesten må ganske enkelt bare

levere en så nøyaktig modell som mulig.
Alle påfølgende arbeidstrinn, som f.eks.
oppvoksing, utføres av Weck Dental Technik. Modellen blir duplisert og støpt
i en spesiell ekspansjonsgips hvorpå
tannoppstillingen, som innledningsvis
utføres på mastermodellen, senere blir
overført og modelleres ferdig. Deretter
settes modellen ned i en spesialkyvette. Valplast-materialet som kommer
som granulat og er pakket i aluminiumsbokser, varmes i en spesialovn og
injiseres i kyvetten med et trykk på ca.
6,5 bar når det har oppnådd flytende
tilstand. Denne
prosessen er ikke
bare arbeidskrevende, men inneholder også diverse lange tørkefaser
som man må ta hensyn til. Den fuktomgitte Valplast-protesen er klar til
levering etter fem
arbeidsdager sammen med et spesielt sikkerhetshologram. Det garanterer at arbeidet er fremstilt i
et sertifisert tysk laboratorium. I vårt
tilfelle i Solingen.
Studieresultater fra et dusin tyskspråklige universiteter demonstrerer egnetheten og det allsidige potensialet som
Valplast innehar. Et utvalg av forskjellige vitenskapelige publikasjoner kan
bestilles fra Weck Dental Technik.



Her er sammenligningen
tydeliggjort.



Den estetiske
fordelen til det
metallfrie
alternativet.



Det Nylon-baserte
materialet er gjennomskinnelig, biokompatibelt, fleksibelt og
samtidig bruddstabilt.
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Dentalfotografering

Hvorfor ta bilder?
Oversatt fra ”Das Dental Labor” 5/2016, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

Visualisering av medisinsk og estetisk informasjon har virkelig nådd, og også fått en
nøkkelrolle, i den moderne tannmedisinen og tannteknikken. Hvorfor den dentale
fotograferingen er viktigere enn noen gang, forklare forfatteren, Wolfgang Weisser
i denne artikkelen.
Forfatter
Tannteknikermester
Wolfgang Weisser
Aalen, Tyskland
Nøkkelord:
Dokumentasjon
Opplysning
Estetikk
Planlegging

D

ental fotografering er svært viktig
fordi den oppfyller viktige krav
– for eksempel som dokumentasjon overfor pasientene, slik at det blir
klart for dem hva arbeidet går ut på.
Denne typen dokumentasjon er dessuten viktig ved markedsføring. I denne
artikkelen vil jeg beskrive hvorfor
dental fotografering ikke bare beriker
arbeidshverdagen, men faktisk er blitt
helt uunnværlig.

Loven om Medisinsk Utstyr

Lov om Medisinsk Utstyr (i denne oversettelsen forkortet til LMU) inneholder
de krav vedrørende de tekniske, medisinske og eventuelt andre opplysningene som må oppfylles om et selskap vil
markedsføre medisinsk utstyr innenfor
EU. Formålet med denne loven er å regulere handelen med medisinsk utstyr
slik at disse produktene er trygge, egnet
og av foreskrevet kvalitet. Alt dette
ment til det beste og til beskyttelse for
helsen til pasienten, behandler og eventuelt tredjeperson.
| 8 | Tenner i Fokus | Desember 2016

Et utdrag fra teksten i denne loven viser
hvor komplekst temaet er (utdraget er
oversatt fra den tyske Lov om Medisinsk utstyr):
§ 5 MPG (LMU)Tysk for: Lov om
Medisinsk Utstyr) Ansvarshavende
ved første gangs markedsføring

- Ansvarshavende ved første gangs
markedsføring av medisinsk utstyr er
fabrikanten eller den han gir fullmakt.
Hvis det medisinske produktet ikke
omsettes innen EU under fullmektigens
ansvar, er det markedsføreren som har
ansvaret. Navnet eller firmanavnet og
adressen til den ansvarlige må stå på
produktpapirene eller bruksanvisningen til det medisinske produktet Tannteknikere lager medisinske produkter i henhold til EU-direktiv 93/42
og et slikt produkt må påføres et
Lot-nummer og produktets navn når
det det sendes eller bringes til anvenderen. Hver enkelt pasient må få en
slik dokumentasjonen vedlagt sitt pasi-

Bilde 4

Bilde 4

Bilde 4

Bilde 4

Bilde 4

Bilde 4

entkort. Når det medisinske produktet
blir fulgt opp forskriftsmessig på denne
måten, kan sporbarheten garanteres.
Fotografiske bilder kan være med på å
bekrefte at innholdet i retningslinjene
beskrevet i LMU er fulgt. Dokumentasjon er viktig, for stadig oftere kommer
det til rettslige motsetninger mellom
pasienter og de som produserer medisinsk utstyr.
Når prosjektet er ferdig, kan det være
av avgjørende betydning å kunne bevise at innholdet i ordren er utført forskriftsmessig og at retningslinjene for
framstillingen er fulgt. Er arbeidet fulgt
opp under prosessen med fotodokumentasjon, vil det ha stor verdi.
Bilde 4

Lov om pasientrettigheter

I 2013 kom loven om pasientrettigheter. Med den skulle pasientenes rettigheter forsterkes. Før behandling tar til
skal pasienten informeres om samtlige
forhold som har vesentlig betydning for
behandlingen. Informasjonsplikten omfatter diagnosen, den planlagte terapien
og den forventede helsemessige utviklingen. Videre skal risikonivået og resultatet en mener å oppnå legges fram
før den foreslåtte behandlingen, samt
at lignende, alternative behandlingsalternativer skal belyses når disse kan
gi vesentlig annerledes belastninger,
risiki og sluttresultat. Alle vesentlige
tiltak og resultater i og av behandlingen
må nøye dokumenteres i pasientkortet.



Bilde 1-6
Facetter i fronten
– planlegging

q

Bilde 7-8
Individuelle forslag

Bilde 4
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Bilde 9

Bilde 10

Bilde 12

Bilde 13

u Bildene 9–12

Dokumentasjon

Bildedokumentering av oppbygging av et
sinusgulv med
tilført bengranulat

u

Bilde 11

Bilde 13 Lukking
av «åstedet»
med titanfolie
og nagler

Dokumentasjonen kan og bør også ha
som vedlegg foto- og videoklipp. Om et
medisinsk tiltak som det er pliktig å dokumentere ikke blir dokumentert, blir
det tolket som om behandlingen ikke er
gjennomført.

Bilde 14

Ved den nye loven om pasientenes rettigheter er altså dokumentasjon av behandlingene blitt enda viktigere spesielt ved
komplekse tilfeller burde det være selvsagt at alt, fra start og til avslutningen,
blir dokumentert med foto og gjerne
video (bildene 1-8). Også ved CMD (kraniomandibulær dysfunksjon, muskelspenninger i kraniet/kjevepartiet som
krever en bittskinne) kreves det nøye
dokumentasjon. Det er altså nyttig og
klokt å ha en OP-dokumentasjon, det vil
si å dokumentere, også med foto, arbeidets gang (bildene 9-13). Ved produksjon av estetisk tannteknikk, f.eks., er
det et viktig pre å ha en bildedokumentasjon (bildene 14-21). Uten dokumentasjon er vi nesten garantert at vi gjentar
feil. Så, for at vi skal utvikle oss videre
som fagmennesker, er det nødvendig å
dokumentere, også for oss selv, de framskritt vi gjør. Slik får vi da etter hvert,
og over år, laget en kunnskapsbase over
forskjellige løsninger der en kan søke
når nye, lignende tilfeller dukker opp.
Backward-planning

Begrepet «backward-planning betyr at
tannlegen, og/eller implantologen og
tannteknikeren sammen planlegger det
hele før arbeidet settes i gang. Slik kan
en gå ut fra den ideelle tannstillingen
og fastholde den ved å lage provisoriet
tilsvarende.

Bilde 15

Bilde 16

Bilde 17

Forts. side 12
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Atlantis® solutions
FOR YOUR CHOICE OF
IMPLANT SYSTEMS

Atlantis®

Med den naturlige tannen i
tankene
Tenner er like individuelle som fingeravtrykk. For å kunne etterligne
naturen når man erstatter en tapt tann, behøves en tilsvarende unik
og individuell protetisk løsning.
Atlantis pasientspesifikke løsninger er designet ut fra pasientens anatomi og kliniske
situasjon. Atlantis løsningen representerer en rotformet overgang mellom implantatet og
den protetiske løsningen, som gir et optimalt utgangspunkt for både funksjon og et naturlig
utseende.
www.dentsplyimplants.no
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Bilde 18

Bilde 19

Bilde 20



Bilde 21

Bildene 14-21 Stadier i en tannestetisk fornying

Bilde 22

Bilde 23



Bilde 24

Bilde 23

Bilde 26

Bildene 22-26 Planlegging (wax-up) av en teleskopkronekonstruksjon med Pala-facetter
Forts. side 14
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Medentika - garanti på våre produkter samt implantater fra andre produsenter

nogusra@nogusra.no
Tlf: 22 96 61 00

Ny fargeskala til jul?
Vi har 15 % rabatt på ny vita shadeguide classic eller linear guide.

Nogusra AS - Tlf: 22 96 61 00 - nogusra@nogusra.no
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Bilde 27

Bilde 28

Bilde 30

Bilde 31

Bilde 33

Bilde 32

Bilde 34a

Bilde 34b



Bilde 29

Bildene 27-34d
«Backward planning»
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Bilde 34c

Deretter formidles informasjonen ved
tredimensjonal planlegging, 3D, altså
ved bruk av modeller og oppvoksninger
osv., for å fastslå den beste posisjonen
for implantatene Også ved slik «backward planning» er dental fotografering
til stor nytte. Dessverre er planlegging
innen tannteknikken fremdeles ofte et

Bilde 34d

stebarn. Men, som ved alle arbeider
som krever håndverk, er en arbeidsteknikk hvor en ser framover i prosessen
ikke bare nyttig, en framsynt og akkurat planlegging skiller faktisk ofte mellom et vellykket og et mindre vellykket
resultat (bildene 22-34d).

Bilde 35

Bilde 36

Bilde 37

Bilde 38

Arbeidsbilder

Kommunikasjon og markedsføring

Ordtaket «Et bilde sier mer enn tusen
ord» uttrykker hvor sterkt formidlingskraft bilder har. Spesielt arbeidsbilder
(bilder fra arbeidets gang) er til hjelp
for tannteknikeren i hverdagen da de
forhindrer forhastede slutninger og verner mot feiltolkninger (bildene 35-37).

Enten de nå kommer fra iPad, PC, Nettbrett eller et klassisk fotoalbum, er bilder til stor hjelp ved kommunikasjon.
Pasienten er slik i stand til å forstå og
så velge mellom den ene eller den andre
løsningen. Det er også lettere å vise fordelene med en løsning som koster mer
når løsningen kan billedliggjøres ved
bruk av grafiske framstillinger og foto.
Og ikke minst er bilder til stor nytte i
markedsføring. Spesielt når vi tar kontakt med nye tannlegekunder er bilder
av vellykkede arbeider uvurderlige.

Strukturbilder

Ingen maskinbygger ville noensinne
bygge en maskin uten bruk av tegninger (bilder). Ofte benyttes «sprengte bilder» eller «exploded view» bilder. Slike
bilder viser en gjenstand der de enkelte
delene er demontert eller «blåst» fra
hverandre som ved en eksplosjon, for
oversiktens skyld. De enkelte delene
vises da separat og tydelig uten at stedet de skal sitte blir borte.
I den tanntekniske arbeidsdagen kan
en unngå kjedelige overraskelser om
en har slike grafiske framstillinger og
andre grafiske hjelpemidler som foto og
video. Strukturene i en tann kan med
lysteknikk og lyssetting og Photoshop
enkelt kalles fram. Slik kan tannteknikeren bestemme struktur, lyshetsgraden, translusente soner og mye mer.
Selv forandringer på gingiva kan poengteres (bildene 38-43).

Enda et viktig poeng med bildedokumentasjon er bruken av dem i en utdanningssituasjon, for å vise framskritt
studenten gjør osv. Det er svært verdifullt å få se og forstå de små detaljene
som vi kan fotografere ved å bruke makrofunksjonen på kameraet (bildene
27-34d). Det klassiske rapportheftet
finnes ikke mer, og det å notere ned
arbeidets gang i en ukedagbok har ofte
bare en slags alibifunksjon.



35-37 Arbeidsbilder
– Detaljer og soner

q

Eksempel på
”exploded view”tegning

Den moderne metoden, både under utdannelsen og ved opplæring i laboratoriet bør nå gjøres ved hjelp av et digitalt
bildespråk. Dette kan videre bygges inn
i en PowerPoint eller Key-note presenDesember 2016 | Tenner i fokus | 15 |

Bilde 38

Bilde 40

Bilde 41

Bilde 42

Bilde 43

Deres hovedpåstander i fagartikler, på
podier eller i undervisningssammenheng, må helst underbygges med gode
bilder. Derfor skolerer mange slike
fagfolk seg i fagfotografering. Forlaget
Verlag Neuer Merkur tilbyr av disse
grunner regelmessige fotokurs i dental
fotografering. Hos noen andre firmaer,
som Bredent, Vita, Dentsply, Bego, Dentaurum og Heraeus har jeg undervist
som fotolærer


38-43 Forskjellige kasus
av strukturbilder/analyse
til bruk ved estetisk
rekonstruksjon

tasjon. Andre fordeler ved dette er at
medarbeiderne lærer seg å omgås PC
programmer og å arbeide med å trene
opp øyet for fotografiske detaljer.
Dr.med. univ. Dalla Torre Enzo fra Sterzing
behersker slikt samarbeidet mellom
profesjonene, og i sin bedrift omsetter
han erfaringene sine ut i praksis sammen
med sitt 50-manns team. Han har selv
fotografert i mer enn 25 år. Hans bildedokumentasjoner og bildeserier er
eksemplariske. Du kan få mer informasjon om dette på www.dalla-torre.eu.
Forfattere, forelesere og instruktører

Også i andre fagfelt er bruken av gode
bilder av stor betydning. Jeg nevner
forfattere, forelesere og instruktører.
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Sluttord

Inngangsspørsmålet, «Hvorfor ta bilder?» lar seg enkelt besvare: For ikke
å miste kontakten med kundene og for
fortsatt å være konkurransedyktig. n

Adresse til forfatteren

Tannteknikermester
Wolfgang Weisser
Dentaler Fototrainer
GÄF Zahntechnik
Otto-Schott-Strasse 17
73431 Aalen, Tyskland
Telefon: +49 173 3 12 37 20
E-post: wolfgang.weisser@web.de

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

Desember 2016 | Tenner i fokus | 17 |

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 femtende artikkelen har vi besøkt Tannstudio i Tønsberg.

På besøk hos
Tannstudio i Tønsberg
Stein Brath | st-brath@online.no. Foto: Tannstudio
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TANNSTUDIO I TØNSBERG
Etter gjennomført læretid hos
Godaker Tannteknikk i Tønsberg,
tok Trine Brun svennebrevet i 1992.
Noen år senere og med
autorisasjonen i havn, innledet
Trine et samarbeid med en kollega i
Sandefjord. Dette ble en krevende
tid med lange dager, pendling og
småbarn. En kombinasjon som ikke
alltid var like enkel å kombinere.
Trine tok derfor konsekvensen av
dette og valgte å starte opp sitt eget
laboratorium i Tønsberg i 2008.
Allerede første året måtte Trine ansette 2
medarbeidere på deltid.
Etter hvert som kundemasse og ordretilgang
vokste, økte også behovet for flere medarbeidere.
I dag har Tannstudio 6 autoriserte tannteknikere og en tannhelsesekretær. En av
disse er Ulf Bjerke, som er ansatt som laboratoriesjef. At laboratoriet ligger i Tønsberg har
tydeligvis ikke vært noe problem i forhold
til å få tak i godt kvalifiserte medarbeidere.
Da Trine etablerte Tannstudio produserte
hun bare fast protetikk. Det har hun for så
vidt fortsatt med, men med et stadig økende
volum på implantater har også akrylarbeidsmengden økt. Fremdeles produseres
de fleste implantater i Mk eller zirkonia,
men ved helkjeverestaureringer i UK blir
ofte akryl/metall et førstevalg (sier Ulf).

Trines filosofi har alltid
vært «å bygge sten på
sten». Dette tankesettet
har fulgt henne, og
gjennomsyret hele
hennes måte å lede
og drifte det som i dag
fremstår som en svært
presentabelt og solid
tannteknisk bedrift.

Implantater har for øvrig vært en del av
produksjonen fra dag en. Fra enkle entannsimplantater, enklere småbroer, til i dag
hvor hele kjever produseres i stort antall.
Trines filosofi har alltid vært «å bygge sten
på sten». Dette tankesettet har fulgt henne,
og gjennomsyret hele hennes måte å lede og
drifte det som i dag fremstår som en svært
presentabelt og solid tannteknisk bedrift.
Tannstudio startet virksomheten i 2. etasje i Grev Wedelsgt. med snaue 60m2. I
samme bygning, men nå i toppetasjen, kan
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Trine og hennes medarbeidere glede
seg over et topp moderne laboratorium,
lyst og innbydende på hele 350m2.
Det «nye laboratoriet» har også eget
kurs/konferanserom, som rommer
inntil 45 personer. Dette har Trine og
Ulf visst å utnytte, og i samarbeid med
diverse sponsorer gjennomfører Tannstudio kvartalsvise kurs for sine faste
kunder og potensielle nye.
Foredragsholderne skal alle ha et så
høyt nivå at de kan bli godkjent av NTF
som godkjent etterutdanning. Disse
kvartalsvise kveldene har vært en ubetinget suksess. På spørsmål om hvordan de ser på fremtiden er Trine og Ulf
veldig samstemte. Ingen kan selvfølgelig vite helt hva fremtiden bringer, men
ved å fokusere på egne produkter, produktutvikling, egenproduksjon samt å
ha en respektfull og god kommunikasjon med sine kunder er mye gjort! Å
ja… vi ser positivt på fremtiden.

Dette vil jeg gjerne snakke nærmere
med dem om:
Trine forteller at det hele begynte i fjor
høst, etter at de hadde bestemt seg for
å flytte inn i nye lokaler. For å få inspirasjon og nye innspill ansatte hun
en coach som var hos dem et halvt års
tid. En coachs oppgave er å analysere
situasjonen, og å stille spørsmål for å få
folk til å tenke.
Coachen stilte mange spørsmål, og Trine
følte at de kom langt og hadde mye igjen
for dette eksperimentet. Mange av spørsmålene var krevende, og på kanten til å
være irriterende, men det var det som
skulle til for å utvikle bedriften. Dette
resulterte i en del endringer.

Sosial profil

Et av spørsmålene som ble stilt var:
Hva kan dere som bedrift gjøre for nærmiljøet? Som Trine sier, så er de ikke
fremmede for å gi penger til UNICEF og
Røde Kors, men hvorfor ikke gjøre noe
for en person i nærmiljøet? Kanskje
man kan glede en person i Tønsberg.

Som sikkert flere andre har lest, har
også jeg lest i et tidligere nummer av
Tenner i Fokus at Tannstudio har en
sosial profil.

Trine tok kontakt med en tannlege i
etasjen under, og han hadde også tenkt
samme tanke.
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Hun tok så kontakt med lederen i Kirkens Bymisjon i byen som hun kjenner
godt. Hun spurte om han kjente til en
person som kunne egne seg og ha glede
av en tannrestaurering, men som ikke
fikk støtte fra NAV. Vedkommende
burde være på vei tilbake til arbeidslivet, ha behov for en tannoppgradering,
men ikke ha økonomisk mulighet til å
oppsøke en tannlege for å få det gjort.
Det var ikke vanskelig å få kontakt
med et menneske som fylte disse kriteriene. Han fikk fikset på tennene, og er
nå i full jobb som selger. Det er viktig
med et pent smil i en slik jobb. Denne
pasienten hadde behov for en relativ
liten restaurering.
I januar skal Trine prøve å gjenta dette
positive «stuntet». Mens hun i fjor bare
hadde kontakt med en allmentannlege,
er hun til neste år bedre forberedt.
Nå stiller det et helt team bak prosjektet.
Trine oppfordrer alle kollegaer til å
gjøre noe liknende. Gled en person i
nærmiljøet. En som ved din hjelp han
komme seg tilbake til det livet han
eller hun lengter tilbake til.

NobelProcera
Crown
Nye
NobelPro
cera
Crown i
multilaye
red
zirconia

42

€/

un

o
vo r les
lum s w
e o ith
ffe
rs*

it

N

C
u
zir

m
Styrke og estetikk. Vi synes det er på tide at du får begge deler, raskere
og til en bedre pris. Nå introduserer vi nye NobelProcera Crown:
- Farget i flere skikt, noe som betyr at du bare trenger å karakterisere kronen
- Sparer tid fordi de okklusale detaljene er allerede klare
- Reduserer risikoen for porselenchipping og reproduksjoner
- Designes raskt og enkelt ved hjelp av et kraftig intuitiv CAD-verktøy
- NobelProcera kvalitet - kontrollert og presisjonfrest fremstilling
Tilgjengelig via NobelDesign™
For et perfekt resultat, kombiner med stain og glaze fra
Kuraray Noritake Dental, Inc.

Besøk nobelbiocare.com/crown
GMT 49052 © Nobel Biocare Norge AS, 2016. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of
Nobel Biocare. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please
contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability. For prescription use only.
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Rett over jul begynner ungdommene å bli opptatt av studievalg og søker fag og
studiemuligheter. Tannteknikerfaget trenger flere kandidater om få år og vi har lav
rekruttering pr dags dato. Det er mange tannteknikere som snart skal gå av med
pensjon og da trenger vi friske krefter til å overta.

Rekruttering til tannteknikerfaget
– nye opptakskrav
Av Trude Myhrer, studieleder ved tannteknikerutdanningen ved HiOA Foto: Benjamin A. Ward/HiOA og Marit Christiansen/HiOA

For kommende opptak 2017 vil det bli nye
opptakskrav. HiOA har søkt Kunnskapsdepartementet om endrede opptakskrav og signalene tyder på at de lander på
generell studiekompetanse. Det endelige
svaret får vi først i januar. Det betyr at
kravet om fordypning i kjemi, fysikk
eller matematikk blir fjernet for kommende opptak. Utdanningen håper på
et bredere grunnlag og flere søkere fra
hele landet. Det vil bli tilrettelagt med
forkurs i kjemi for alle søkere til studiet.
Alle dere tannteknikere i Norge kan
bidra til å rekruttere de riktige menneskene inn i vårt spennende fagområde.
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er
generelt ganske godt kjent blant unge
folk, men vi rekrutterer stort sett studenter fra Østlandsområdet. Selv om
campus befinner seg i Pilestredet i Oslo,
så har HiOA også et nasjonalt ansvar for
å utdanne kandidater i tannteknikk. Vi
må sammen ta et ansvar for å gjøre studietilbudet kjent i hele landet.
Hva kjennetegner studiet?

Utdanningen har små klasser og studentene får tett oppfølging av lærer og

veiledere gjennom hele studietiden. I
5. semester er studentene ute i ekstern
praksis i 16 + 4 uker. Praksisen utenfor HiOA kan tas i andre deler av landet
enn Østlandsområdet hvis det finnes
laboratorier og eventuelt studentboliger tilgjengelige. Utdanningen betaler
for boligen, men laboratoriet må gjerne
engasjere seg i å finne et egnet sted
der studenten kan bo under praksistiden. Det aller beste ville være om dere
alle bidrar til å rekruttere studenter fra
mange steder i landet som kan reise
hjem for å ta praksisperioden på hjemstedet. Disse kan eventuelt senere bli
gode medarbeidere i bedriften.
Tannteknikk regnes som et teknisk helsefag og man jobber både med hode og hender.
Faget krever gode manuelle ferdigheter,
teknisk innsikt og god form- og fargesans samt evne til å sitte stille og konsentrert og finpusse til resultatet er perfekt.
En tanntekniker vet at det er en kunst
å lage individuelt tilpassede tenner som
ser naturlige ut, samtidig som de skal
ha høy funksjonell kvalitet. Det er viktig
informasjon til unge folk som lurer på
om tannteknikk kan være noe for dem.

Hvem vil du anbefale studiet til?

Kjenner du elever som vil jobbe med noe
konkret, er litt kreative, er interessert i
mennesker, har formsans og teknologisk
forståelse? Har de i tillegg generell studiekompetanse fra videregående skole
så kan tannteknikk være et godt valg.
Opptak

Neste opptak til studiet er kommende
høst 2017 og søknadsfrist er 15. april
gjennom samordna opptak. Detaljert informasjon ligger på nettsidene våre. Her
ønsker vi også at det skal ligge oversikt
over laboratorier/tannteknikere rundt
om i Norge som kan være gode representanter for yrket vårt og kontaktpersoner for ungdom som er interessert i
faget vårt. Hvis du eller din bedrift kan
tenke dere å være ambassadør for tannteknikerfaget så nøl ikke med å ta kontakt med utdanningen. Send gjerne en
epost til tannteknikk@hioa.no
Bachelorstudium i tannteknikk:

www.hioa.no/tannteknikk

Bursdager
NTTF Gratulerer
50 år

Heidi Ludvigsen

9. februar

60 år

80 år

Ole Kristian Østhagen 19. januar

Harald Haave

29. januar

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

Norges Tannteknikerforbund ønsker alle
lesere en riktig god jul og et godt nytt år.
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stilling

ledig

Vi søker nå etter en autorisert tanntekniker
til vår porselensavdeling.
Jobben vil gi deg utfordringer innenfor hele fagfeltet fast protetikk og byr på gode utviklingsmuligheter. Stillingen innebærer en del pasientkontakt.

Om stlillingen

Søknad med CV sendes:

• Antall stillinger

1

Dentalforum as

• Type stilling

Fast stilling, heltid

Postboks 6553, Rodeløkka

• Lønn

Etter avtale

N-0501 Oslo

• Arbeidssted

Oslo

Norge

• Kontaktperson

Jannicke Wist Aga, tlf. 476 40 228

• Søknadsfrist

Snarest og senest innen 15. januar 2017

• Tiltredelse

Etter avtale

Eller pr. mail til:

jannicke@dentalforum.no

Er du nøyaktig, har godt humør, evne og vilje til å stå på i et positivt og hektisk miljø?
Send oss en skriftlig søknad pr. post eller mail innen 15. januar 2017.
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Merk søknad med ”porselenstekniker”.
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Jannicke Wist Aga
på telefon 476 40 228 eller send en e-post til: jannicke@dentalforum.no
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kikkut.no

Dentalforum AS er et av landets ledende tanntekniske laboratorier. Vi er i dag 18 ansatte på laboratoriet
her i Oslo og i stadig vekst. Vi tilbyr alle typer tanntekniske produkter, og er helt i front når det gjelder nye
produksjons-metoder. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Sinsen. Du vil bli en del av et laboratorium
som legger stor vekt på utvikling av kunder, medarbeidere og produkter

Kun for medlemmer av NTTF

Avtrykkskurs
9.–11. februar 2017
TORSDAG 9. FEBRUAR
Forkurs om Patologi, Hygiene v/ Jan Reidar Simonsen, Fag-

lig forsvarlighet v/ Helsetilsynet og Journalføring v/ Øyvind
Bernatek, Helseklage
FREDAG 10. FEBRUAR
Kursholder er Helga Largren, tannlege, sektorleder og Gunver

Madsen, den kliniske tandteknikeruddannelse, IOOS, Aarhus
Universitet.
Teori (Anatomi, avtrykksteknikk, demonstrasjon av undersøkelse og journalføring)
Kliniske øvelser (Undersøkelse, alginatavtrykk og støpning
av avtrykk)
Ansiktsbueregistrering og bitt (Formål og metode)

Torsdag 9. februar avholdes kurset i Oslo. På kvelden reiser
gruppen til Århus i Danmark. Fredag og lørdag er kurset på
Tandlægehøjskolen i Århus. Det er mulig å komme seg tilbake til Norge lørdag ettermiddag/kveld eller man kan forlenge oppholdet hvis man ønsker det.
Kurset vil telle i NTTFs etterutdanningsprogram og det vil bli
utstedt kursbevis. Maks. 20 deltakere.
Pris: 6 900 kr
Deltakerne må selv bestille fly og hotell.
For mer informasjon og påmelding ring 22 60 35 00 eller send
en e-post til kurs@nttf.no.
Først til mølla-prinsippet gjelder!

LØRDAG 11. FEBRUAR
Ansiktbueregistrering og bitt (Formål og metode, demonstra-

sjon, praktiske øvelser og støpning i artikulator)
Rebasering (Teori og pasientdemo)
Oppsamling

POLITISK SMÅNYTT
Sammenslåing av A- og B-post
Regjeringen la frem Stortingsmelding «Postsektoren i endring» i mai 2016, også kalt Postmeldingen.
Regjeringen foreslår å slå sammen A- og B-post til én felles poststrøm med krav til to dagers leveringstid
for minst 85 prosent av sendingene. Dagens A-post har som krav at 85 prosent av sendingene skal være
fremme dagen etter innlevering. Den foreslår også at det kan gjøres unntak fra leveringsplikten på fem dager
i uken for inntil 10 prosent av befolkningen ved å redusere landposttjenesten, og at dette skal skje uten
lovendringer.
Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har behandlet Postmeldingen, og den gir sin fulle
støtte til en sammenslåing av A- og B-post. Komiteen forventer at det blir etablert en løsning som sikrer
papiraviser på lørdager i hele landet. Videre er man opptatt av å finne løsninger for sending av medisiner,
biologiske preparater og sending av forhåndsstemmer ved valg. Komiteen nevner at biologisk materiale
har begrenset holdbarhet, og tidsfaktoren for leveranse av biologiske prøver er kritisk for å unngå at
prøvematerialet blir ødelagt.
Når det gjelder leveringsplikten mener et flertall i komiteen (utenom regjeringspartiene) at det er en
for vidtrekkende lovtolkning, da det vil berøre rundt 230 000 husstander eller rundt 500 000 personer. De
mener at det må fremmes et eget lovforslag dersom det vurderes færre enn fem utleveringsdager for flere
postmottakere.
NTTF var i forkant av komitébehandlingen i kontakt med saksordføreren (Arbeiderpartiet) og representanter
fra Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Vi fremhevet at en sammenslåing av A- og B-post ville
får store konsekvenser for den tanntekniske bransjen både når det gjelder leveringstid og økonomi.
Leveringstiden vil bli på minimum 4 dager (tur-retur) og i praksis vil den sannsynligvis ligge på en uke med
de konsekvensene det kan få pasientene. Motargumentet var at vi kan benytte «ekspress over natten»,
men det vil bety minst en 10-dobling av prisen og for noen bedrifter snakker vi om et millionbeløp i året.
Det er det de færreste som har råd til. Dessverre vant vi ikke frem. NTTF hadde også god kontakt med
Yrkestrafikkforbundet i denne saken som var på linje med oss.
Det er ikke avklart når endringen om sammenslåing av A- og B-post vil tre i kraft. Komiteen innstiller til
Stortinget at det må finnes gode alternative løsninger for sending av biologiske preparater, medisiner og
forhåndsstemmer før én brevstrøm blir iverksatt. Et mindretall i komiteen ønsker at det legges til rette for et
forsvarlig tidsløp på minimum 12 måneder, men det ville ikke flertallet være med på.
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Ny lov om
offentlige
anskaffelser
Den 1. januar 2017 vil den nye loven
om offentlige anskaffelser med
all sannsynlighet tre i kraft. Loven
ble vedtatt 9. juni i år og tre nye
forskrifter ble kunngjort 18. august,
men departementet har ennå ikke
sagt noe om når de skal tre i kraft.
Den viktigste endringen
er at anskaffelser under 1,1
millioner kroner ikke lenger skal
kunngjøres. Grensen var tidligere
på 500 000 kroner. Innkjøp
under terskelverdien må likevel
fortsatt følge grunnleggende
krav til konkurranse og
likebehandling, og det offentlige
må kunne dokumentere hvordan
konkurransen er gjennomført.
De nye reglene åpner for at
leverandører og oppdragsgivere
kan gå i dialog for å få til en
god anskaffelse det vil si at
forhandlingsforbudet fjernes.
Tenner i Fokus vil komme tilbake
med mer detaljerte opplysninger
når forskriftene er vedtatt.

Naturlig tannfarget kaldpolymiserende akryl

Bilder: Antonio Lazetera, Tanntekniker, Savona, Italia

top.lign professional
„Det ypperste av temporære og permanente restaureringer“

top.line professional – utnytter kombinasjonen av protetisk stabilitet
og fysiologisk elastisitet.
Lett å behandle. Fremragende egenskaper. Estetiske resultater.
• allsidig | godkjent for bruk i temporære og permanente restaureringer
• fysiologisk bruddfast | fysiologisk bruddfast | anbefalt for implantatprotetikk
• lett å behandle | overlegen polerbarhet – svært nøyaktige resultater
For mer informasjon,
Kontakt: Hasse på tlf. 922 44 280
e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Mulighet for midlertidig
ansettelse for to år?
Jeg er i ferd med å sette i gang en ansettelsesprosess hvor jeg ønsker en
ansatt på toårskontrakt som tannteknikerassistent i laboratoriet. Dette fordi
jeg ønsker å ha kontroll på mine ansatte, da jeg er skeptisk til de økonomiske
utsiktene fremover. Kan jeg utlyse en slik midlertidig stilling og inngå
toårskontrakt?					
n.n
Du som arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke foreta innsyn i arbeidstakers
Arbeidsmiljølovens utgangspunkt og hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast.
Arbeidstakeren er ved fast ansettelse ansatt til arbeidsavtalen blir sagt opp av enten
arbeidstaker selv eller arbeidsgiver (etter saklig oppsigelse eller avskjedigelse).
Etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 første ledd kan avtale om midlertidig stilling
likevel inngås i følgende tilfeller:
a) når arbeidet er av midlertidig karakter
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c) for praksisarbeid
d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og
velferdsetaten
e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den
organiserte idretten eller
f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent
av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan
inngås avtale med minst én arbeidstaker.
Unntakene er uttømmende, slik at det ikke er adgang til å inngå avtale om
midlertidig ansettelse i andre tilfeller enn de som angis i lovbestemmelsen.
Jeg kan ikke se at alternativene a), b), d) og e) synes å kunne gjøres gjeldende på den
planlagte ansettelsen din.

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

Aml. § 14-9 første ledd bokstav c) åpner for at midlertidig ansettelse kan inngås for
praksisarbeid. Verken loven eller forarbeidene gir noen holdepunkter for forståelsen
av begrepet ”praksisarbeid”. I teorien pekes det på at slikt arbeid normalt vil skje i
forbindelse med opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde, og vil ofte være
et utgangspunkt for videre utdannelse. Varigheten av praksisarbeid vil ofte være
fastslått gjennom praksis for den type arbeid, og avtalen må holde seg til hva som er
det normale. Praksisarbeidet må videre ta sikte på å kvalifisere arbeidstakeren i
utdannings- eller opplæringsøyemed, og vil eksempelvis omfatte arbeid som er
nødvendig for å komme inn på skole, eller for å kvalifisere seg under eller etter endt
utdannelse. Dersom arbeidsforholdet varer utover det som følger av kravene til
praksis, eller arbeidsforholdet faller utenfor lovens unntaksadgang, vil arbeidsforholdet bli ansett for å være fast. Det samme gjelder der arbeidstakeren fortsetter i
arbeidet etter at praksisperioden er opphørt. Det må derfor foretas en konkret vurdering av om stillingen som tannteknikerassistent fyller kriteriene for praksisarbeid.
Aml. § 14-9 første ledd bokstav f) ble tilføyd lovbestem-melsen med virkning fra 1.
juli 2015 og gir anledning til midlertidig ansettelse på såkalt generelt grunnlag for
en periode på opp til 12 måneder. Oppgavene som skal utføres trenger ikke være
midlertidige, men kan også være av varig art. For å begrense adgangen til gjentatte
midlertidige ansettelser er det innført karantene ved avslutning av ansettelsesperioden, kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig etter denne bestemmelsen og begrensninger i adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.
Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter bokstav f) ikke får videre ansettelse
ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på tolv måneder for deg som
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ENESTE NORSKE LEVERANDØR AV

SHERAeco 3D PRINTERE
Vi har printer for demonstrasjon på Hamar.

Kontakt oss i dag 800 41 941

SHERAeco-print - Bemerkelsesverdig rask og presis!

Optimalisert for dental teknologi. Stor fleksibilitet og høykvalitets materialer.
Korrekt og presis printing. Sertifisert biokompatibelt materiale er tilgjengelig.

Birkebeinerveien 24
2316 Hamar

Nettbutikk
www.ka-rasmussen.no

Ring oss
800 41 941
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arbeidsgiver. Karantenen etablerer et forbud mot å ansette
noen midlertidig på generelt grunnlag, også den tidligere
midlertidig ansatte personen. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser innenfor samme art av
virksomheten. Det vil derfor ikke være mulig å ansette midlertidig på generelt grunnlag 2 x 12 måneder etter hverandre.
Dersom du ønsker å beholde den ansatte etter utløpet av
12 månedersperioden må den ansatte enten få tilbud om
videre fast ansettelse eller en midlertidig ansettelse på
grunnlag av alternativene a) til e), forutsatt at slikt
alternativ eksisterer, se over.
Kvoten for antall ansatte er 15 %, men minst én arbeidstaker.

Ved beregningen av kvoten tas utgangspunkt i antall
arbeidstakere i virksomheten, det vil si både hel- og
deltidsstillinger, samt midlertidig og faste ansatte. Innleide
arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere faller
utenfor. Kvoten beregnes på tidspunktet for ansettelsen.
Merk at Arbeidstilsynet fører tilsyn med antall midlertidige
ansettelser etter bestemmelsen.
Basert på det ovennevnte regelverk må du som arbeidsgiver
foreta en vurdering av om du kan ansette midlertidig som
”praksisarbeid”, maksimum 12 måneder etter den generelle
bestemmelsen eller i fast stilling.
-o0o-

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 Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00
Gunstig forsikringstilbud ved sykdomsavbrudd, samt
ulykkesforsikring gjennom Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00
Gunstige forsikringer for bedrift, bygning, eiendeler mv
gjennom Matrix Insurance

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, Thon hotellene, 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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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®.

11.09.2016 21:26:30
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Tannteknisk Laboratorium
i Nord-Norge søker
autorisert tanntekniker
til fast heltidsstilling
Vi trenger forsterkninger i vårt dental
laboratorium som i dag har flere ansatte.
STILLINGSKRAV: Den som søker må ha god erfaring med

fast og avtagbar protetikk. Det er en fordel om du har
arbeidet med implantater og CAD/CAM. Flytende norsk,
skriftlig og muntlig er et krav. Engelsk er ønskelig. Søker
med relevant bakgrunn vil kunne ha mulighet til å overta
virksomheten på sikt.

TANNTEKNIKER søkes
Vi søker en dyktig og engasjert tanntekniker
med solid erfaring innen porselensarbeid samt
helkeramiske løsninger og fokus på estetikk i
Larvik-Sandefjord-Tønsberg området.
Erfaring med cad/cam og implantater er en fordel.
Partnerskap vil bli vurdert på sikt for rett person.

ARBEIDSTIDSORDNING: Fast heltidsstilling
STARTDATO: etter avtale
UTDANNING: Tannteknikerfaget, videregående, avsluttende

Søknad vil bli behandlet konfidensielt og sendes:

utdanning med autorisasjon.
PRAKSIS: Tanntekniker
LØNN: lønn etter avtale

SØKNAD: Send kort søknad med CV til:

NTTF, Bill.mrk.: tanntekniker, C J Hambros Plass 2 C,
0164 Oslo
Alle søknader vil bli behandlet strengt konfidensielt.

REINFORCED COMPOSITE BLOC FOR PERMANENT RESTORATION

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

003024

 Wear resistant and gentle to the antagonist

Coltène/Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH, 9450 Altstätten/Switzerland
Kontakt: Ragnhild Holberg, tel: +47 22265478 eller Ragnhild.Holberg@coltene.com
www.coltene.com
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tannteknikerivestvold@gmail.com

Kombinasjon av 2-Blank-Plate og Glass Ceramics Holder M4 for utarbeidelse av to runde materialemner og ti glasskeramemner

M4 WET HEAVY METAL FRESEENHET
NÅ TILGJENGELIG – FLERBRUKSVERKTØYET
-

5+1 aksers simultan freseteknologi

-

Til fresing av zirkonia, harpiks, voks, sintermetall, krom-kobolt,
titan, prefabrikerte titanstøtteemner (Raw-Abutment®), prefabrikerte
broemner (Bridge-Rods), glasskeramer og kompositt

-

Ekstra stort freseområde (39 x 17 cm), spesiﬁkt egnet for produksjon
av opptil ti modeller, 20 fullbue broer, 30 Raw-Abutments® eller
30 glasskeramemner

-

Verktøyvekslingfunksjonen og verktøymagasinet muliggjør utskifte av
opptil 32 freseverktøy

-

Det automatisk uttrekkbare beskyttelsesglasset forhindrer at spon og
andre smusspartikler forurenser freserne som er lagret i
verktøymagasinet

-

Ulike emneholdere er inkludert i pakken, og kan være 4-Blank-Plate;
2-Blank-Plate; Raw-Abutment®/Bridge-Rod Holder M4,
Glass Ceramics Holder M4

-

Alle nødvendige materialer for fremstilling av dentale kombinasjonsløsninger (for eksempel titanbarer, friksjonskapper, sekundære
strukturer) kan fremstilles i en enkelt freseprosess
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

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

www.ids-cologne.de

Kilde: Norges Tannteknikerforbund

ter nå:
t
e
l
l
i
b
Kjøp
gne.de /
s-colo
www.id ts /en
ticke

37. internasjonale dentalmesse

Köln, 21. - 25. mars 2017
21. mars: Fagforhandlerdag

Norsk-Tysk Handelskammer
Drammensveien 111 B
0273 Oslo
Tel. +47 (22) 128213
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