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s. 30
INTERVJU MED 
Hanny Haug Gundahl

Es muss eine verlässliche Datenlage vorliegen. Dies gibt mir die Sicher-
heit, die der Zahnarzt erwartet. Daher setze ich auf Premium-Materia-
lien.
 Komplexe Brückenversorgung: Hier wähle ich ein modernes Zir-

konoxid (zum Beispiel Zirlux 16+, Henry Schein). Das Material 
vereint hohe Ansprüche an Ästhetik und Funktion. Im Seitenzahn-
bereich favorisiere ich die monolithische Fertigung. Im Frontzahn-
bereich kombiniere ich die Vollanatomie mit einer individuellen 
Verblendung.  

 Einzelzahnkrone Seitenzahnbereich: Da greife ich gern auf Glas-
keramik (Lithium-Disilikat) zurück und arbeite monolithisch. Li-
thium-Disilikat ist für die CAD/CAM-gestützte Fertigung (zum Bei-
spiel IPS e.max, Ivoclar Vivadent) oder für die Presstechnik (zum 

das dental labor LXVI 11·2018

   47 

 Monolithische Seitenzahn-
Restauration aus Zirkonoxid 
(Zirlux 16+). Im Durchlicht 
zeigen sich die schönen licht-
optischen Eigenschaften. Im 
Laboralltag hat sich die hohe 
Farbsicherheit bestätigt.

3M.de/Impregum

JETZT AUCH
SUPERSCHNELLE 

Polyether 
Präzision
als HEAVY BODY 

D
er

 2
 M

in
ut

en
 P

ol
ye

th
er

3M
™

 Im
pr

eg
um

™
 S

up
er

 Q
ui

ck
 Po

ly
et

he
r A

bf
or

m
m

at
er

ia
l

5381-183M_IMPSQ_HB_AZ_74x303_D_rz.indd   1 17.10.18   15:50

dl11_2018_008-051_Redaktion.indd   47 24.10.18   16:11

En fan av helkeramer s. 06

ART IKLER

06 En fan av helkeramer
09 Provisorier, nå med ny standard av 

estetikken
12 Implantatsak: Når tannlegen ikke  

får honorar
14 På besøk hos Tanndesign Sør
17 Tannteknikk om x år?
18 Helsepolitisk barometer 2018
20 Ny IA-avtale
20 NTTF bytter medlemsregister

22 ADVOKATSPALTEN 
Oppløsning og avvikling av  
aksjeselskap – Hvordan går  
jeg frem?

24 Nye skatteregler
26 Lyst på etterutdanning?
26 NTTF Fagdag 7. mai
29 SØKNADSSKJEMA  

Norsk Orthoform Depots  
Utdannelsesfond

30 INTERVJU MED  
Hanny Haug Gundahl

30 Verv en tanntekniker!

ANNONSER

05 Straumann AS
13 K.A.Rasmussen as
19 Nobel Biocare Norge AS
21 Jacobsen Dental AS
23 Norsk Orthoform Depot AS
25 GC Nordic AB
27 Den-Tech AS
30 Zirkonzahn
31 Dentsply Sirona Implants 
32 Zirkonzahn
12 Rubrikk

FASTE SPALTER

02 Tekniske data
03 Leder
04  Det skjer i 2019
20 Bursdager
24 Lokalforeninger
28 Medlemsfordeler



Februar 2019  |  Tenner i fokus   | 3 |

3 |

Tannteknikerbransjen trenger en sterk 
organisasjon, og medlemsrekruttering er  
selvsagt en kontinuerlig prosess for styret 
og administrasjonen i NTTF. Det er uhyre 
viktig å bygge en sterkere organisasjon 
gjennom å knytte til oss flere medlemmer, 
spesielt i en tid som nå da vi opplever store 
endringer i bransjen. Det er medlemmene 
som er ryggraden i organisasjonen, og 
denne ryggraden trenger vi å styrke. Det 
blir et av hovedfokusene for 2019, og jeg 
velger derfor å skrive litt om hva med-
lemskap i NTTF kan bety for den enkelte, 
og hva en sterk organisasjon kan bety 
for bransjen. For NTTF betyr en økt med-
lemsmasse at vi kan representere en større 
andel av tannteknikerne i Norge, og få 
større påvirkningskraft i politiske proses-
ser og i møte med myndighetene. Det vil 
bidra til å øke vår legitimitet, og NTTF kan 
bli et sterkere talerør for yrkesgruppen. 

Medlemskap i NTTF gir deg fordeler
Jeg vil fokusere litt på hvilke fordeler og 
hvilken styrke det er for medlemmene å til-
høre en bransjeorganisasjon som arbeider 
for faget, for den enkelte tanntekniker og 
for tannteknikerne som næringsdrivende. 
Som medlem får du viktig informasjon og 
oversikt over alt som rører seg i og rundt 
faget vårt. Helle Hagenau, vår daglige leder,  
gjør en uvurderlig jobb i så henseende.

Medlemskap gir den enkelte tilgang til 
kurs til rabatterte priser, og poenggivende 
etterutdanningsprogram med diplom. Jeg 
vil spesielt nevne fagsamlingen som avholdes  
årlig i september. Diplom fra NTTFs kurs 
kan også gi deg fortrinn i ditt daglige virke, 
eller dersom du skal søke ny jobb. Inklu- 
dert i medlemskontingenten er 5 utgaver  
av vårt fagtidsskrift, Tenner i Fokus, som 
inneholder mye godt fagstoff, forsknings- 
artikler for tannteknikk, informasjonsar-
tikler fra NTTF og våre samarbeidspart-
nere, samt omtaler av aktører i bransjen. 
Som medlem i NTTF vil du også få tilgang 
til et rabattprogram som kan gi besparelser 
på innkjøp som for eksempel drivstoff, ho-
tellovernatting, blomster og pizza. Du kan 
benytte deg av gratis advokatbistand med 

inntil en time pr sak, øket til to timer pr 
sak dersom du har mer enn tre års ansien-
nitet i NTTF. Tanken bak disse medlems-
fordelene er at du som medlem skal kunne 
spare inn deler av kontingenten til NTTF. 

For medlemsbedriftene tilbyr NTTF rabatt på  
lovpålagt bedriftshelsetjeneste, kollektiv 
innmelding i Norsk Pasientskadeerstatning, 
inkludert årlig rapportering, samt varsel ved 
relevante offentlige utlysninger av anbud. 
NTTF tilbyr også gunstige medlemsavtaler  
på yrkesskadeforsikring og OTP samt be-
drifts- og forsikringsveiledning. NTTFs 
medlemmer får også tilgang til skredder-
sydd kvalitetssystem for den enkelte bedrift, 
inklusiv opplæring for alle ansatte. NTTF 
yter bistand og kursing for å tilpasse med-
lemsbedriftene til lover og forskrifter. NTTF 
har myndighetskontakt rundt alle relevante  
endringer i gjeldende lovverk rundt autorisa- 
sjon, Forordning for medisinsk utstyr, Lov om  
helsepersonell, Forskrift for vern av person- 
opplysninger, og ved endringer i retnings-
linjene for utdanningen. NTTF følger også 
arbeidet til våre søsterorganisasjoner i 
Norden, og i den internasjonale organisa-
sjonen, FEPPD. 

NTTF varsler medlemmene ved relevante 
endringer i lover, forskrifter og regler. NTTF  
følger også med på alle endringsforslag som  
kommer på høring, og sender inn høringssvar  
på vegne av medlemmene i alle høringer 
som er relevante for tannteknikerbransjen. 

NTTF bidrar til en ryddigere bransje på alle 
disse feltene, og i tillegg mener vi at medlem- 
skap i NTTF vitner om seriøsitet utad, og kan 
være verdifullt i markedsføringen av den  
enkelte medlemsbedrift, f.eks. ved bruk 
av MNTTF. Medlemskap i NTTF er i tillegg 
med på å fremme samarbeid, og å etablere 
nettverk mellom medlemmene.

Som medlem i NTTF kan du også få rådgiv-
ning på mange felt, det kan være ved kjøp 
eller overtagelse av eksisterende labora- 
torium, eller ved nyetablering. Vi kan 
også gi råd til medlemmer i saker om au-
torisasjon og Forordning for medisinsk ut-

Tannteknikerbransjen trenger et 
sterkt NTTF – NTTF trenger deg

LEDER

Det er medlemmene 
som er ryggraden i 
organisasjonen, og 
denne ryggraden 
trenger vi å styrke. 
Det blir et av 
hovedfokusene for 
2019, og jeg velger 
derfor å skrive litt 
om hva medlemskap 
i NTTF kan bety for 
den enkelte, og hva 
en sterk organisasjon 
kan bety for bransjen.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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styr. NTTF kan i tillegg gi veiledning i 
saker som gjelder arbeidsforhold, eller 
konflikter, ved nyansettelser eller i 
eksisterende arbeidsforhold. Rådgiv-
ningstjenestene vil bli videreutviklet 
og tilpasset medlemmenes behov.                                  

NTTF arbeider for å øke autorisasjonens  
betydning for pasient gjennom kompe- 
tansekrav i dialog med relevante myndig- 
heter. I tillegg har vi fokus på å nå ut med  
pasientinformasjon til befolkningen 
generelt, og pasienter spesielt. Dette 
gjør vi gjennom tilpassede nettsider, 
og ved innlegg og artikler i naturlige 
kanaler for informasjon om tannhelse.

Som medlem skal du oppleve økt trygg-
het for at du får informasjon om alle 
relevante endringer som kan påvirke 
faget eller bransjen, og at NTTF arbei-
der for gode rammebetingelser både for 
den enkelte tanntekniker og for med-
lemsbedriftene våre.

Sist, men ikke minst kan du som med-
lem i NTTF være med å påvirke ved å 
komme med innspill til arbeidet i NTTF 
og du kan være med å bestemme ret-
ning for satsningsområder innad i or-
ganisasjonen. Er du tanntekniker og 
har sterke meninger og synspunkter 
på hva NTTF skal fokusere på og jobbe 
for i tiden som kommer, bør du abso-
lutt vurdere medlemskap. Som medlem 
i NTTF kan du har stor påvirkning i ar-
beidet som skal drives, du kan delta på 
alle våre arrangementer til reduserte 
priser, du har påvirkning og stemme-
rett ved årsmøtene, og du kan ta del i 
bransjens største sosiale nettverk.
Har du ambisjoner om å delta aktivt i 

styrearbeid, komitearbeid eller utvalg, 
er det gode muligheter også til det. Vi  
ønsker at styret skal gjenspeile medlems- 
massen med en blanding av både labora- 
torieeiere og ansatte. Dersom du stiller 
til valg for NTTF, kan du ha stor innfly-
telse, og du kan være med å stake ut  
kursen for det videre arbeidet. Styre-
verv er spennende, kontaktskapende 
og utviklende for den enkelte. Det er 
viktig med nye mennesker, tanker og 
ideer inn i styrearbeidet, det kan bidra 
til å skape ny driv i arbeidet. 

Jeg mener at en mye større del av bransjen  
bør støtte opp om forbundets arbeid for 
tannteknikerne i Norge. Ved økt tilslut-
ning kan NTTF bli et sterkere talerør for  
yrkesgruppen, og oppnå sterkere gjen-
nomslagskraft i det fagpolitiske arbeidet. 

Vi har alle et ansvar for å bygge et sterkt  
NTTF, og gjennom felles innsats og fokus  
på rekruttering kan vi oppnå fremskritt  
for NTTF og den enkelte tanntekniker, 
og kun da kan vi få det forbundet vi alle  
trenger.

Medlemskap utløser en kontingent på 
kr 249,- pr måned, og for bedriftene 
kommer det en serviceavgift i tillegg. 

Det kan for noen oppleves som en høy av- 
gift, men om du tenker på hva medlem- 
skapet kan gi deg, og på de besparelser  
du kan oppnå ved å nyttiggjøre deg NTTFs  
rabattprogram, er det overkommelig for  
de fleste. Vi er en liten bransje, med få 
tannteknikere å rekruttere fra, men det 
er klart at dersom «alle» støtter opp om 
den eneste organisasjonen som arbeider  
for vår yrkesgruppe, vil vi kanskje kunne  
senke kontingenten på sikt. Dersom du 
jobber i eller i tilknytning til bransjen, 
men ikke har autorisasjon som tanntek- 
niker, kan du likevel velge å tilhøre NTTF  
ved å bli interessemedlem. Det utløser  
en kontingent på kr 600,- og du vil motta  
informasjon fra forbundet i tillegg til alle  
utgivelsene av Tenner i Fokus.

Medlemskap i en fagprofesjonsorganisa- 
sjon gir trygghet, støtte, påvirknings-
kraft, økt kompetanse, økt faglig og 
politisk interesse, og tilhørighet i bran-
sjens største nettverk.

Det må da være bedre å være medlem i 
bransjeorganisasjonen for tannteknik- 
ere – styrt av tannteknikere – og arbeide  
for forbedringer, enn å stå på utsiden 
uten innflytelse.

Medlemskap i en fagprofesjonsorganisasjon 
gir trygghet, støtte, påvirkningskraft, økt 
kompetanse, økt faglig og politisk interesse,  
og tilhørighet i bransjens største nettverk.

DET SKJER I 2019
FEBRUAR
15. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 1 

MARS
25. NTTF styremøte 
26. Lederkonferanse

APRIL
29. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2 

MAI
6. Fagdag OsloMet
7. Fagdag NTTF
17.–18. Tandteknikerdagarna,  

Stockholm 

JUNI
1. Europeisk tannteknikerdag
17. NTTF styremøte

AUGUST
23. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3 

SEPTEMBER
2. NTTF 85 år
19. NTTF styremøte
20. Årsmøte i NTTF
20.–21. Fagsamling 2019

OKTOBER
25. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
30. Nordental, Lillestrøm

NOVEMBER
1.–2. Nordental, Lillestrøm

DESEMBER
27. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5
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Learn about the printing benchmark in 
speed, precision and certified open solutions: 
www.straumann.no/p-series

Straumann® CARES® P series

The new standard in 3D printing

SPEED
Fast and professional 

top-quality 
dental products 
due to patented 

PRECISION
Fully integrated 
in the validated 

workflow of CARES® 
and CoDiagnostiX™ 

FLEXIBILITY 
Multiple options 

thanks to open-system 
technology and choice 

of materials

Get our special launch offer today!  

TIF 210x297_Straumann.indd   1 2018-08-06   12:33:01
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En fan av helkeramer
Oversatt fra «Das Dental Labor» 11/2018 side 48-50, av tanntekniker Lars Alhaug

Det store utvalget av materialer innen helkeramteknikkene gir oss et større spille- 
rom med hensyn til valget av protetiske løsninger. En kan velge et passende 
materiale for nærmest et hvert pasienttilfelle. Tannteknikeren blir stadig mer en  
spesialist på materialer og blir derfor til en god, rådgivende hjelp for tannlegen. 
I dette intervjuet forteller tanntekniker Carsten Fischer til Das Dental Labor 

(DL)  hvorfor han er så tilhenger av de forskjellige materialene innen helkeram.

DL: Hvilke helkerammaterialer brukes hos dere 
på laboratoriet?

Fischer: Først og fremst: Helkeram er ikke bare helke-
ram! Vi må være klar over de enkelte typenes egenart 
og egenskaper. Som tanntekniker er jeg interessert 
i en høy fleksibilitet. Jeg vil ikke binde meg bare til 
en materialgruppe, til det er materialmangfoldet for 
stort. Vi arbeider med forskjellige zirkonia materialer, 
glasskeramer, Lithium-disilikater, hybridkeramer og 

naturligvis med sjiktkeramer. Og, når vi snakker om 
«helkeramer»: Vi burde ikke glemme komposittmate-
rialene.

DL: Hva søker du etter når du velger materiale?

Fischer: På første plass står ønsket og preferansen 
til tannlegen. Ofte er vi sammen om å velge det ma-
terialet som passer best til det gitte tilfellet. Helt nød-
vendig er det at det valgte materialet er mulig å feste 
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temporært. Jeg legger også stor vekt på å vite hva materialet består av. 
Det må foreligge en grundig innholdsfortegnelse og utlegning av egenska-
pene og behandlingsprosedyren for det. Dette gir meg den sikkerheten 
som tannlegen forventer av meg. Derfor satser jeg på materialer fra øverste 
hylle. (Redaksjonen gjengir ikke forfatternes materialeksempel fordi hver 
utstyrsleverandør anbefaler sitt materiale for sitt utstyr).

 Bro av moderne 
monolittisk zirkonia i 
sidesegmentet (styrke 
svært viktig). Gjennom-
lyst ser vi de vakre lys-
optiske egenskapene 
som nå kan oppnås. Å 
«matche» fargeprøven 
er nå langt lettere på 
laboratoriet.
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 Komplekse brotilfeller: Her velger jeg et moderne 
zirkondioksid. Materialet må forene de høyeste 
krav til slike materialer, både med hensyn til es-
tetikk og funksjon. I sidesegmentene favoriserer 
jeg monolyttisk utførelse, altså uten sjiktning 
med andre keram-materialer. I fronttilfeller kom-
binerer jeg fullanatomisk zirkonia med individu-
ell sjiktning. 

 Enkeltkrone-tilfeller i sidesegmentene: Da tyr jeg 
gjerne til glasskeramer (Lithium-disilikat) og ar-
beider med det monolittisk. Lithium-disilikat kan 
anvendes med bruk av CAD-CAM teknikk eller 
pressteknikken. Også hybridkeramer ser jeg på 
som en løsning.

 Enkeltkrone-tilfeller i fronten: Her foretrekker jeg 
høytranslucent zirkonia, den typen som er innfar-
get allerede i materialblokken (polykromatisk). Vi 
freser et rammeverk (skjelett) som blir den farge-
bærende basisen for den videre sjiktningen.

 Hybriddistanser: Ved liming av titanbaserte kon-
struksjoner foretrekker jeg fortrinnsvis zirkonia 
distanser.

DL: I den siste måneden, hvilke material-
innovasjoner har du merket deg?

Fischer: Det har vært noen. Utviklingen på området 
gjør inntrykk. For eksempel er Zirlux 16+ (Henry 
Schein) en av mine favoritter i så måte. Dette zirkon-
dioksidet er å få forhåndsinnfarget i Vitas 16 farger og 
kan i tillegg farges inn individuelt. Med dette materia-
let treffer jeg derfor alle fargene i Vita fargeringen ek-
sakt. Materialegenskapene slike som bøyefasthet og 
bruddstyrke påvirkes heller ikke av dette attributtet. 
Det gleder meg at vi får slike materialer med høy-tran-
slucent, polykromatisk zirkonia som basismateriale 

til bruk i fronttannsområdet. Men jeg må også nevne 
hybridkeramene. For mange pasienttilfeller virker de 
lovende.

DL: Tror du at det i den nære framtid kan 
komme enda flere nevneverdige nyheter for 
tannteknikerne?

Fischer: Uten tvil! Utviklingen går videre og det er 
bra slik. Det finnes fremdeles mange hull som må 
tettes i faget. Jeg vil nøye følge med hva som skjer 
innen de åpne CAD-CAM systemene og om vi kan 
få se videre utvikling innen den digitale arbeidsgan-
gen. Spennende blir det også å se de nye materialene 
som sikkert kommer innen 3D-print teknologien. Her 
vil det opplagt skje ting og forventningen er stor. Vi 
kan i det hele tatt ha lov til å være spent på hva som 
kommer framover av vitenskapelige og industrielle 
nyvinninger. Men, selv om mye vil endre seg så står 
noe fast: Vi tannteknikere må stadig sette oss inn i 
eksisterende og nye materialgruppene og sjekke fa-
brikantene og deres dokumentasjon av materialenes 
egenskaper. Vi har et stort ansvar her.

Om Carsten Fischer
Tanntekniker Carsten Fischer har i en årrekke 
vært omtalt som spesialist innen helkeram-prote-
tikk.  Han var tett delaktig i utviklingen av flere 
materialinnovasjoner. I yrket er han opptatt av 
mangfoldighet og fleksibilitet. Fischer er også ak-
tivt styremedlem i EADT (European Association 
of Dental Technology), et fagorgan som blandt 
annet er i tett forbindelse med fabrikanter av 
dentale materialer.

 Pre-innfarget zirkonia 
kan anvendes i mange 
pasienttilfeller (her Zirlux 
16+, Henry Schein).
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Provisorier, nå med ny 
standard av estetikken
 Oversatt fra «Das Dental Labor» 11/2018 side 65-67, av tanntekniker Lars Alhaug

Primotec PREMIOtemp MULTI er en multicolor PMMA fresedisk til dentalt CAD/CAM 
bruk. Dette ultraestetiske materialet er ment for midlertidige provisorier og er «sjiktet» 
med minst fem innlagte fargesjatteringer, noe som gjør at provisorier nå kan få en 
tidligere uoppnåelig estetikk.

Merk: Redaksjonen må hele tiden ta hensyn til at artiklene ikke 
blir ren reklame for et produkt. Slik også her. Vi har her tatt inn 
en artikkel om et produkt fra en bestemt produsent. Men det 
kunne vært omtale av ethvert lignende produkt av et annet 
fabrikat, for de finnes.

Dette materialet kombinerer naturlig estetikk med høy 
stabilitet og ved en vesentlig enklere framstilling enn før. 
Det gjør at materialet egner seg for så vel sementert- som 
skruemontert, temporær protetikk. Det egner seg derfor til: 

 Langtidsprovisorium
 Midlertidig korttidsprotetikk
 Provisoriske kroner, broer og fasetter
 Prototyper og mock-ups for skrueretinerte 

implantatarbeider
 Temporære skrueretinerte distanser
 Individuelt freste, midlertidige protesetenner

Overbevisende estetikk

Hva angår det øverste sjiktet av disken til materialet, så er  
translucens og emaljeinntrykket svært realistisk gjen-
skapt og videre ned i disken går fargen gradvis over i 
mørkere toner:

 Det gir homogen multicolor sjiktning uten synlige 
overganger

 Minst fem fargesjikt fra insisal til cervikal
 Svært god kombinasjon av farge og translucens og  

med naturlig fluorescens

Svært gode bearbeidingsegenskaper og 
kompatibilitet
Materialdisken er laget av høyverdig PMMA (Polymetyl-
metakrylat). For å optimalisere gitterstrukturen i materialet 
er det benyttet spesielle nettdannende og uorganiske 
bestanddeler. Gjennom en spesiell polymeriserende form- 
pressing blir de utmerkede materialegenskapene i diskene til.  

 Homogen multicolor sjiktning uten skillelinjer mellom sjiktene

 Minst fem 
fargesjikt fra 
insisal til cervikal
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Slik gir dette materialet tidligere ukjente mekaniske egenskaper 
sammen med optimal translucens. Det har og er:
 Meget gode frese- og poleringsegenskaper
 Høy bøyefasthet og biokompatibilitet
 Er sertifisert som et medisinsk produkt i klasse 2A etter 

retningslinjene i EU-direktiv 93/42/EØF

Omfangsrikt produktsortiment
 Fås i alle VITAs klassiske farger fra A1 til D4
 Også å få monokromatisk og transparent
 Har dessuten spesialfarger som Multi-bleach og Mono A0.
 Diskene kommer i forskjellige diametere og høyder, opptil 

30 mm og passer slik til de fleste fresemaskiner

Utførelse av arbeidet og foto: Tanntekniker Christian Petri, Cluj-Napoca, Romania.

 PREMIOtemp MULTI provisorium på et kommende helzirkonia, implantatbasert arbeid. Laget (frest) i ett stykke. Gingivadelen er 
belagt med gingivafarget kunststoff.

 Her er provisoriene ferdige. Rimeligvis står det litt justering igjen av kontaktpunkter.

 Et protetisk arbeid til gjenoppbygging av funksjon og 

estetikk av nedslitt tannsett. Her er det først planlagt et 

provisorium av enkeltkroner fra 16 til 26.
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 Frontalt bilde av provisoriene på plass i munnen.

 Ved hjelp av dette provisoriets testetid kan funksjon og 

estetikk justeres inn eksakt.
 Materialet sikrer at dette midlertidige arbeidet holder seg 
estetisk og naturlig så lenge det kreves slik at pasienten kan 
smile trygt også under denne fasen av arbeidet.

 Frontalt bilde som viser den 
svært gode kombinasjonen 
av farge og translucens 
ved materialets naturlige 
fluorescens.
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Pasienten summerer saken
Tannlegen har plassert implantatene feil og heller ikke dypt 
nok i kjevebenet. Feilen er så graverende at en «protetisk 
løsning for bittet» ikke lenger er mulig etter standarden tann-
legene må følge. Nå foreligger kun valget mellom «pest og 
kolera». Tannlegen satte i gang inndrivelsesprosedyre. Mens 
den høyeste rettsinstansen i delstaten tilkjente tannlegen 
halvparten av beløpet, gikk Tysklands føderale høyesterett 
mot hele kravet om honorar. Grunnen: Tannlegens behand-
ling var for pasienten totalt nytteløs (Vedtak III ZR 294/16 
av 13.09.2018). Behandlingen avvek i avgjørende grad fra all 
faglig standard, tannleger skal følge. Med rette hadde kvin-
nen, etter gjentagende klager brutt avtalen med tannlegen, 
det vil si, avsluttet behandlingen og latt en annen tannlege 
fortsette behandlingen.

Implantatenes posisjoner kan ikke korrigeres
Tannlegen får ikke utbetalt delsummen, fordi den nye tann-
legen hverken kunne bygge videre på det den første tann-
legen hadde gjort, ei heller gjøre noen forbedringer. Det er 
rett og slett ikke noe som kan gjøres, i hvert fall ikke noe 
som kan imøtekomme  og være basert på den standarden 
tannlegeyrket tilstreber. Slik ble den nye tannlegen stående 
med et valg mellom to like store onder, «pest og kolera». Po-
sisjonen til implantatene var svært feilplasserte og de kunne 
ikke korrigeres. 

Hvis pasienten bestemte seg for å beholde implantatene, løp 
hun risikoen for at det oppsto betennelse i benet rundt im-
plantatene og påfølgende beintap. Hvis implantatene derimot 
ble fjernet, kunne det medføre en alvorlig endring av selve 
kjevekammen. Det ville derfor være usikkert om det ville 
bli tilstrekkelig feste for eventuelt nye implantater. Under 
slike vilkår kommer et krav på delbetaling fra tannlegen for 
«honorar for implantologisk behandling» ikke på tale. En kla-
geinstans skal likevel prøve honorarkravet og fastslå om det 
eventuelt finnes andre momenter som en kan se berettiger et 
honorar – i mens er det en fortvilet pasient «der ute».

Implantatsak: Når tannlegen 
ikke får honorar
 Oversatt fra «Das Dental Labor» 12/2018 side 18, av tanntekniker Lars Alhaug

Det var blitt et pasientmareritt: Åtte implantater hadde tannlegen satt inn på  
en av sine pasienter, så avbrøt hun behandlingen. Tannlegens delregning var  
på 34 277 euro (350 000 kr), men pasienten betalte ikke fordi  
implantatene var ubrukbare.
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Til salgs
Heraeus Porselen 5 esker ikke brukt

Milltrim fra Amann til å frese modeller i hesteskoform

TopSpin fra Renfert til å lage hul i modellen til pinfeste

Vakuumpumpe til porselensovn

Interessert? Ring Maxilla Protetikk på 917 29 255

Husk å melde  
adresseendring
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 medlem@nttf.no
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13 |Vi introduserer endelig KATANATM Zirconia til vårt produktsortiment! Hver serie har forkjellig translusens og mekaniske 
egenskaper. Ved å velge riktig serie, kan det fremstilles et bredt spekter av arbeider. For alle indikasjoner.

UTML 14 mm og 18 mm

Translucency 43%

Flexural Strength2 557 MPa

98 Ø / Sintring ca 90 min. / InFire HTC speed, 1560°

For mer informasjon ring tlf 625 12 710 eller besøk vår nettbutikk: www.ka-rasmussen.no

STML 14 mm, 18 mm og 22 mm

Translucency 38% 

Flexural Strength2  748 MPa

ZRML 14 mm, 18 mm og 22 mm

Translucency 31%

Flexural Strength2 1125 MPa

Farge: A light, A Dark B light,

          C light, D light, A white 

HT 14 mm, 18 mm og 22 mm

Translucency 43%

Flexural Strength2 748 MPa

KATANATM Zirconia disk
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På besøk hos 
Tanndesign Sør  

Tannteknikerfaget både i Norge og 
globalt er inne i en omstillingsfase. 
Med økende konkurranse, også fra 
 utlandet, og rask digital utvikling, 
kan det være krevende å drive 
spesielt tanntekniske laboratorier. 
Det krever nytenkning og  originale 
løsninger for å møte framtiden. 

Tenner i Fokus ved Stein Brath har 
gjennom året besøkt flere labora-
torier som har utviklet egenartede 
konsepter og spesialiserte produk-
ter. I denne 30. artikkelen har vi 
besøkt Tanndesign Sør.

Tanndesign Sør holder til i første etasje i samme bygg som Elvebredden Tannlegesenter, 
rett utenfor kvadraturen i Kristiansand ved elvebredden til elva Otra. I nærmiljøet ligger 
mange koselige Sørlands-hus.

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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Vel inne på laboratoriet treffer jeg eieren av 
Tanndesign Sør, Preben Skårmo Larsen, og 
hans to hyggelige ansatte. De utgjør et godt 
faglig team hvor alle deler av arbeidspro-
sessen er like viktig.

Preben startet sin karriere i tanntekniker-
faget rett etter niårig skolegang i 1986. 
Han begynte i lære på Agder Tannteknikk 
hvor hans far arbeidet. Den yrkesteoretiske 
delen av faget tok han ved selvstudium og 
intensiv opplæring på Sogn videregående 
skole i Oslo. Læretiden var han ferdig med 
fire og et halvt år senere. Han tok deretter 
mesterutdanningen, og var ferdig mester i 
1992. Den gangen var det stas å ha en mes-
tertittel. Ikke lenge etterpå endret faget seg 
fra å være håndverksfag til å bli helsefag, 
og utdanningen ble overført til treårig høy-
skole.

Preben ble overtalt av en av tannlegene 
som var med på å starte opp Elvebredden 
Tannlegesenter til å starte laboratorium i 
samme bygg. På den tiden var det to tannle-
ger som hadde praksis på senteret. Senere 
har antall tannleger ved senteret vokst til 
fem. Preben har alle disse som kunder. I 
tillegg har han flere kunder i Kristiansand 
for øvrig. Tanndesign Sør har også postkun-
der fra Tvedestrand i øst, Vennesla i nord 
til Søgne mot vest.

Som de fleste andre tanntekniske labora-
torier henter og bringer Tanndesign Sør 
sine arbeider i nærmiljøet selv. Hos Preben 
gjøres dette stort sett med sykkel. Dette er 
både raskt og miljøvennlig når man skal 
besøke tannleger sentralt i Kristiansand.

 TANNDESIGN SØR
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Den første tiden etter at han hadde 
startet opp eget laboratorium produ-
serte han MK- og Empress-arbeider. 
Etter hvert begynte Preben overgan-
gen til zirkoniaproduksjon og en digi-
tal hverdag.

Tanndesign Sør har aldri produsert av-
takbar protetikk. Preben synes det er 
mer enn nok å følge med utviklingen i 
fast protetikk.

I dag er det mer eller mindre slutt på 
produksjon av MK-arbeider, og stø-
peapparatet er sjelden i bruk. De blå-
ser støv av det bare når en tannlege 
en sjelden gang har ønske å lage et 
gullinnlegg eller en indre konus.
Den digitale produksjonen har fullsten-
dig overtatt på dette laboratoriet, som 
på de fleste andre laboratorier. Preben 
er fornøyd med utviklingen, men det 
er mange skjær i sjøen. Man kan lett 
kjøpe seg til fant om man ikke er for-
siktig og tenker nøye gjennom før man 
investerer i produksjonsutstyr. Det er 
også viktig å ha gode kollegiale kon-
takter hvor man kan kjøpe tjenester. 
Det er for dyrt for et lite tannteknisk 
laboratorium å anskaffe «full pakke» 
med produksjonsutstyr. Det er viktig å 
bruke hodet på dette punktet.

Hos Preben har de bygget opp et eget 
behandlingsrom hvor pasientene blir 
godt ivaretatt. Dette er en viktig del av 
behandlingen for å få pasienten i dialog 
for igjen å få et best mulig resultat av 
tannerstatningen.  

Selvfølgelig lager Tanndesign Sør også  
restaureringer på implantater. Da nyter 
de godt av å være i et nært forhold til 
flere av sine kunder. Et tett samarbeid 
mellom pasient, tannlege og tanntekni-
ker kan være avgjørende for å lage en 
optimal implantatbro.

Når man har utdannet seg til tanntekniker  
og gjort tunge investeringer i faget, er 
det viktig å holde tritt med utviklingen. 
Derfor er Preben og hans medarbeidere 
jevnlig på kurs i både innland og ut-
land, og selvfølgelig er de til stede på 
IDS annet hvert år. Det er et «must» for 
å følge med på hva skjer i faget.

Som medlem av NTTF benytter Preben 
seg av de kurs og foredrag som tilbys 

gjennom forbundet. De tar også imot de 
tilbudene som kommer fra depotene.
Gjennom et liv som tanntekniker opp-
lever man jo at noen arbeider som 
kommer inn er litt spesielle. I begyn-
nelsen av sin karriere opplevde Preben 
at de fikk inn en 10-ledds bro. Så langt 
er alt normalt, men denne broen hadde 
en tannlege preparert på seg selv. Han 
hadde ikke lyst til å slippe en kollega 
inn i munnen sin, så han satt i gang å 
preparere på egenhånd. Broen passet 
og alt gikk bra.      

Preben trives som tanntekniker og la-
boratorieeier, og ser fram til mange år 
i faget. Det kan bli store utfordringer, 
men han har tro på fremtiden både for 
seg selv og faget.                                
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Tannteknikk om x år?
Av tanntekniker Martin Feldmann | martin@feldmann.no

Mange spør seg hvor vårt yrke er om x antall år? Usikkerheten rundt tema 
øker med samme fart som utviklingen i vårt fag. Er det noe vi kan påvirke 
eller er det utenpåliggende faktorer og aktører vi må tilpasse oss?

I et historisk tilbakeblikk har tannteknikk  
alltid utviklet seg, men da mest på ut-
forskning av nye materialer og bedre 
produksjonsprosedyrer. Vi har fått 
bedre dentallegeringer, bedre gipser, 
bedre porselener, bedre akryler og 
bedre maskiner å produsere med. Vi 
har fått bedre arbeidsplasser som iva-
retar vår helse. Alt dette har vi tatt imot 
med stor optimisme, investert i nye 
maskiner og har vært med på å sette 
en god standard. Dette var nødvendig 
og vi kan være stolte av det. Alle disse 
nyvinningene har til syvende og sist 
kommet pasienten til gode. 

Sammenligner du tannteknikk med 
biler for eksempel, så kjører ingen ny 
bil rundt uten setebelter, alle har hode-
støtter, minst H 4 lys, xenon eller led 
lys. Dessuten har du både internett og 
GPS i bilen. Utslippstallene har også 
gått kraftig ned. Sånn sett er en sam-
menligning på sin plass og dette er den 
nye standarden.

Denne utviklingen har gått gradvis med  
en fart som vi følte vi hadde kontroll 
på. Men noe skjedde for noen år siden… 
Det heter skanning, 3D printing, fre-
sing, digitalisering og globalisering. 
Det er skremmende ord for noen som 
vil legge ut på en lang bilferie med en 
gammel Ford Cortina.

Vi som tannteknikere har mulighet 
og evne til å være med på denne om-
stillingen. Vi må følge med markedet 
og tar de investeringene, som vil vare 
i mange år. Mange av kollegaene har 
kjøpt dyre maskiner og materialer som 
står ubrukt på lager, det har vi ikke 
råd til. Annet hvert år er det verdens 
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største dentalutstilling i Køln, Tysk-
land som heter IDS, annet hvert år 
presenterer produsentene nye produk-
ter. Reiser du til IDS må du være godt 
forberedt på det du skal se på, ellers 
går du deg vill på det enorme området. 
Ikke alt som blir presentert på IDS fin-
ner du igjen to år senere, her gjelder 
det å være kritisk og ta de rette beslut-
ningene. IDS avholdes i år fra 12. – 16. 
mars, reis hvis du trenger faglig påfyll 
eller ny inspirasjon. 

I dag er Zirkoniumdioxid og presske-
ramer standard, men hva kommer om 
to eller fem år? Det forskes mye og 
utfallet er selvsagt uvisst, det som er 
sikkert er, at alt er i endring. Jeg per-
sonlig trodde utviklingen skulle være 
raskere, men på noen områder sliter 
produsentene fremdeles å gjøre ting 

bedre, raskere og mer brukervennlig. 
Digitalisering som vi kjenner i dag 
vil vare en lang tid framover, det som 
har utviklingspotentiale er materialut-
vikling og framstillings-
prosedyrer. Det kommer 
sikkert noe som er enda 
bedre enn Zirkonia og det 
kommer sikkert materi-
aler som kan brukes ved 
printing. Materialer til 
krone, bro og implantater 
som kan printes etter na-
turens forbilde, proteser 
som printes komplett med tenner på? 
Hvorfor ikke? 
Da kommer selvfølgelig spørsmål om 
håndverket opp. Uten gode hånds-
verksmessige kunnskaper og evner til 
å se og forstå ting, fungerer ikke det 
digitale. Vi trenger fremdeles men-

nesker som er godt utdannet, som kan 
anatomi, morfologi, estetikk og har en 
solid forståelse om materialegenska-
per. Vi skal heller ikke undervurdere 

vår lokale tilstede-
værelse som setter 
oss i stand å yte en 
god service for pasi-
enten og tannlegen. 

Utviklingen som vi 
står overfor fordrer 
at vi følger med på 
alle fronter. At vi et-

terutdanner oss for å holde oss faglig 
oppdaterte. At vi er i stand til å endre 
vaner og arbeidsmetoder. At vi snakker 
med kollegaer om det som skjer. Vårt 
yrke er i forandring, men vi må ta ut-
fordringen, for uten tannteknikere blir 
verden et fattigere sted.

Helsepolitisk barometer 2018
Kilde: Kantar TNS

Materialer til krone, 
bro og implantater 
som kan printes etter 
naturens forbilde, 
proteser som printes 
komplett med tenner 
på? Hvorfor ikke?
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GMT60391 NO1901 © Nobel Biocare Norge AS, 2019. 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. 

La NobelProcera Services gjøre jobben
Spar tid ved å overlate skanning, design og produksjon med nøyaktighet og presisjon til oss. Vi hjelper 
deg med, kroner, individuelt tilpassede distanser og implantatbarer. Alt du trenger å gjøre er å sende 
oss ditt kasus slik at vårt team av dyktige CAD-designere kan gjøre resten av arbeidet. Designet sendes 
tilbake for godkjenning innen 24 timer. 

Lever originale produkter av høy kvalitet til kundene dine.

Besøk nobelbiocare.com/nobelproceraservices

Tiden din er verdifull

For distanser, 

kroner og 

implantatbarer

NO_2019_Ad NobelProcera Services_Tenner i fokus issue 1.indd   1 2019-01-25   13:52:34
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Bursdager 
NTTF Gratulerer

40 år
Terje Nilsen 30. april

50 år
Thommy Karlsen 17. februar
Anne Marit Stadshaug 16. mars
Pavel K. Pavlov 15. april

60 år
Morten Iversen 17. februar
Kristin Andresen 8. mars
Jan Magne Johnsen 25. mars

70 år
Baard Søraas 7. mars
Grete Strand 28. mars
Nils Christian Rieber-Mohn 28. april

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

Partene i arbeidslivet er blitt 
enige med staten om en 
ny avtale om inkluderende 
arbeidsliv (IA). Ordningen 
med utvidet egenmelding 
for sykdom skal gjelde alle 
bedrifter. 

IA-avtalen har som mål å redusere sykefraværet og få flere 
inn i arbeidslivet. Tidligere var det spesifisert at eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne var prioriterte mål-
grupper, men dette har man nå gått bort fra når det gjelder 
om å redusere frafallet fra arbeidslivet. 

Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 
2022 og vil gjelde for hele arbeidslivet, både offentlig og 
privat sektor. Alle bedrifter i Norge for dermed tilgang på 
virkemidlene og ressursene i avtalen, dersom de oppfyller 
visse vilkår. Ingen bedrifter er lenger dedikerte IA-bedrifter  
i den nye avtalen. 

Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen  
med utvidet egenmelding. Tidligere var det vanlig at arbeids- 
taker kunne bruke egenmelding i opptil tre kalenderdager  
om gangen ved sykdom. Den utvidede egenmeldingen inne- 
bærer at ansatte selv kan melde seg syk i åtte dager sammen- 
hengende og inntil 24 dager totalt i året uten sykemelding. 

Sykelønnen fredes i fire nye år. Dermed sikres det full lønn 
under sykdom i hele avtaleperioden. Samtidig står det i 
avtalen at partene kan diskutere problemstillinger knyttet 
til sykelønn i perioden. 

Kilder: NRK og Arbeids- og sosialdepartementet.

Ny IA-avtale
 Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

NTTF bytter 
medlems- 
register
Norges Tannteknikerforbund har siden 2012 benyttet  
seg av Visma Mamut som medlemsregister, men det 
er snart historie. Innen 1. mai 2019 vil NTTF bytte 
til Zubarus som er et nettbasert medlemsregister. 
Byttet burde ikke få noen konsekvenser for NTTFs 
medlemmer og abonnenter på Tenner i Fokus, men 
for administrasjonen vil hverdagen bli annerledes. 

Med Zubarus vil forbundet få et fleksibelt, moderne 
og billigere medlemsregister. Det vil bli mulig å ta 
ut skreddersydde lister med informasjon. Det er 
nettbasert, hvilket vil si at det er tilgjengelig overalt 
og ikke kun på daglig leders pc. Det settes sammen 
så det passer optimalt for vårt forbund og det kan 
bygges ut til å omfatte andre funksjoner, om NTTF 
ønsker det i fremtida. 

Da gjenstår bare å krysse fingre for en knirkefri konver- 
tering!
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For mer informasjon ring tlf. 22 79 20 20 
eller gå til vår netthandel, www.jacobsen-dental.no

ARTEGRAL LIFE
Protesetenner for å sette kronen på verket!
Overlegen estetikk til bruk for implantat 
og partsiell protese. Fra Merz Dental GmbH!

KATANA MULTI-LAYERD DISK 
98 Ø. Sintring 90 min. InFire HTC speed, 1565o. 

UTML 
14 mm og 18 mm. 
Translusency 43% – Flexural 
Strength2 560 MPa

HT 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 43% – Flexural 
Strength2 750 MPa

STML 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 38% – Flexural 
Strength2 750 MPa

ZRML 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 31% – Flexural 
Strength2 1125 MPa
Color: A light,  A dark, B light, 
C light, D light, A white

Finnes i hele vita 
fargeskala pluss bleach.Femfarget tann til 

trefarget pris!
Front 

Kr 230,- 

Diat 

Kr 186,-

Kortreiste tenner biter best!

NYHET!
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Oppløsning og avvikling 
av aksjeselskap – 
Hvordan går jeg frem?
Jeg har drevet laboratorium i snart 25 år, og planlegger nå å avvikle driften da 
jeg ikke har noen til å overta etter meg når jeg pensjonerer meg. 

Jeg driver laboratoriet gjennom et aksjeselskap og har 4 ansatte. 

Hvordan går jeg frem for å avvikle virksomheten og aksjeselskapet og hva 
koster det?

                          n.n

En oppløsning og avvikling av aksjeselskapet 
ditt må gjennomføres i to trinn. Begge 
trinnene er regulert i aksjeloven kapittel 16. 
 
Først må aksjeselskapet beslutte at det skal 
oppløses. Neste trinn er at aksjeselskapet 
beslutter at det skal slettes. Begge trinnene 
må meldes til Foretaksregisteret. 

Tiden mellom trinn én og trinn to kalles ofte  
for avviklingsperioden, der avviklingsstyret,  
som velges av generalforsamlingen, må for- 
berede avvikling/sletting av aksje-selskapet. 
 
En forutsetning for å kunne foreta en slik to- 
trinns avviklingsprosess av selskapet ditt er  
at det finnes eiendeler i selskapet til å dek- 
ke forpliktelsene. I motsatt fall vil selskapet 
måtte gå gjennom en konkursbehandling.

Avviklingsperioden kan ikke være kortere 
enn 6 uker og normalt bør den ikke være 
lengre enn 12 måneder.

I hovedtrekk må følgende gjennomføres:

1. Generalforsamlingen må vedta at 
aksjeselskapet skal oppløses/slettes. 
Generalforsamlingsbeslutningen om 
oppløsning/sletting krever tilslutning 
fra minst to tredeler av både avgitte 

stemmer og av aksjekapitalen som er 
representert på generalforsamlingen. 
Siden det synes som om du er eneeier 
av laboratoriet vil ikke dette være noe 
problem. 

2. Når oppløsning er besluttet, skal 
selskapet ved sitt foretaksnavn på brev, 
kunngjøringer og andre dokumenter 
tilføye ordene "under avvikling". Du 
kan fortsette virksomheten i selskapet 
i avviklingsperioden i den utstrekning 
det er ønskelig for en hensiktsmessig 
gjennomføring av avviklingen.

3. I forbindelse med at generalforsamlingen 
beslutter oppløsning skal det også velges 
et avviklingsstyre som trer sammen 
i stedet for selskapets styre og daglig 
leder. Det er ikke noe i veien for å velge 
det sittende styre som avviklingsstyre. 
Valget av avviklingsstyre gjelder 
på ubestemt tid, likevel med en 
oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets 
medlemmer på tre måneder.

 Etter lovendring gjeldende fra 1. mars 
2019 vil avviklingen av selskapet høre 
under det sittende styret, hvorpå styret 
trer i stedet for daglig leder. Ordningen 
med valg av avviklingsstyre oppheves.

E-post: aleksander.ryan@wla.no
Tel.: 40 63 90 50/22 01 06 70
Web: www.wla.no 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan 

Aleksander Ryan er advokat 
og partner i Wahl-Larsen  
Advokatfirma AS.

Ryan er Norges 
Tannteknikerforbunds faste 
advokatforbindelse, og tilbyr 
medlemmene inntil én times 
gratis bistand per sak (inntil to 
timer for medlemmer med mer 
enn tre års ansiennitet i NTTF), 
og ut over dette rabatterte 
timepriser.

Forts. side 24
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Lokalforeninger
ØSTFOLD  
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS 
Tanntkenisk Lab  
PB 236, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 31 56 29  
E-post: knut.fredriksen@fredfiber.net      

HORDALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

ROGALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Martin Feldmann
Boganesveien 118
4032 Stavanger
Telefon: 51 88 11 24
E-post: martin@feldmann.no

NORDNORSK  
TANNTEKNIKERFORENING
v/Onar Nøstdahl
Bodø Dentallaboratorium AS
PB 567
8001 BODØ
Telefon: 95 75 74 27
E-post: post@bododental.no

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

SØRLANDET  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

HEDMARK OG OPPLAND  
TANNTEKNIKERFORENING
v/Inger Dervo, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450 
E-post: inger.dervo@bbnett.no

De nye reglene pålegger arbeidsgi-
ver å innrapportere til Skatteetaten 
fordeler som ansatte får fra forret-
ningsforbindelser eller andre. Det 
påbeløper også arbeidsgiveravgift 
av fordelen som er mottatt/benyttet. 
Disse reglene betyr for eksempel at 
uttak av bonuspoeng/CashPoints 
opptjent på NTTF-reise til privat 
bruk er skattepliktig. Bonuspoeng 
kan fortsatt benyttes i forbindelse 
med forretningsreiser. 

På styremøtet 21. januar 2019 vedtok  
styret at bonuspoeng/CashPoint opp- 
tjent i forbindelse med NTTF-reiser 
kun kan benyttes til nye NTTF-reiser. 
Dette for å unngå rapportering. I  
tillegg fastsatte styret «NTTFs retnings- 
linjer for håndtering av ytelser» og 
rapportskjema for tillitsvalgt/an-
satt. Både retningslinjer og skjema 
finner du på NTTFs medlemssider.

Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Fra og med 1. januar 2019 er det innført nye 
regler om beskatning av private fordeler vunnet 
i jobb. De nye reglene gjelder gaver, deltakelse 
på turer, rabatter ved kjøp av varer og tjenester, 
fordelsprogram for fly, hotell, leiebil mm. 

Nye skatteregler

4. Generalforsamlingens beslutning 
om oppløsning/sletting og valg av  
avviklingsstyre meldes til Foretaks- 
registeret, og meldingen vil bli 
offentliggjort på Brønnøysund-
registrenes kunngjøringssider. Det 
vil løpe en kreditorfrist på seks 
uker fra den datoen kunngjøringen 
publiseres, og eventuelle kreditorer 
må melde kravet til avviklingsstyrets 
leder (etter 1. mars 2019: Styrets 
leder).

5. I avviklingsperioden skal avviklings-
styret lage en fortegnelse over 
selskapets forpliktelser, rettigheter 
og eiendeler. Avviklingsstyret skal 
på bakgrunn av denne fortegnelsen 
utarbeide en avviklingsbalanse. Både 
fortegnelsen og avviklingsbalansen 
må revideres av en revisor, 
likevel ikke når aksjeselskapet 
har besluttet å ikke ha revisor. 
Foretaksregisteret vil følge opp og 
returnere avviklingsmeldinger hvor 
revisors erklæring ikke er vedlagt.

6. Selskapets eiendeler må omgjøres 
i penger og alle forpliktelser må 
gjøres opp, deriblant eventuelle 
skattekrav. 

7. Et eventuelt overskudd i selskapet 
etter dekning av forpliktelsene 
utdeles til aksjonærene. Slik 
utdeling kan tidligst gjøres seks uker 
etter kunngjøringen av avviklingen 
i Foretaksregisteret, men andre ord 
etter utløpet av kreditorfristen.

8. Melding om sletting av selskapet 
skal sendes til Foretaksregisteret 
uten ugrunnet opphold etter at 
generalforsamlingen har godkjent 
det endelige avviklingsoppgjøret.

Det er gratis å melde oppløsning og 
sletting av et aksjeselskap.

Det kan være lurt å vurdere advokat- 
og revisorbistand i forbindelse 
med en avvikling, blant annet for å 
forsikre seg om at alle lovkrav følges, 
og avviklingsprosessen ikke blir 
unødvendig forsinket og fordyrende.

Lykke til!

-o0o-

Forts. fra 
side 22
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Gjenopprett den 
naturlige skjønnheten

Litiumdisilikat i en 
helt ny årgang

Takket være vår “ High Density Micronization”-teknologi, 
så vil Initial™ LiSi Press gi deg optimale egenskaper i 
kombinasjon med førsteklasses naturlig estetikk.
Med vår innstøpningsmasse LiSi PressVest får du et 
minimalt reaksjonslag; alt for en enkel og bekymringsløs 
hverdag på laboratoriet.

Oppdag mer på www.gceurope.com

Ta kontakt med Mats Fägerblad 
på telefon +46 70 720 76 50 
for å få et spesialtilbud

GC Nordic AB
info.nordic@gc.dental 
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Lyst på etterutdanning?
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke stipend 
fra Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond til etterutdan-
ning til en verdi av kr 10 000. Tildelingen foretas under åp-
ningen av Fagsamling 2019. Du kan finne søknadsskjemaet 
på side 29. 

Stipendet har vært delt ut mange ganger tidligere. For å il-
lustrere hva du kan bruke pengene til, kommer her to sma-
kebiter fra mottakere av stipendet. 

Stålkonstruksjoner
Alex Trashuk mottok stipendet i 2014 og brukte pengene til å  
videreutdanne seg innen stålkonstruksjoner, mer spesifikt tele- 
skop kroner og attachments. Alex måtte til tyske BEGO i Bre-
men for å få akkurat den etterutdanningen han trengte. Han 
kurs som egentlig skulle ha vart i fem dager, klarte Alex å 
gjennomføre på fire dager. Han fikk blant annet prøvd seg på 
tilpasning, sliping, polering, modellering og fresing. Du kan 
lese mer om Alex’ kurs i TIF 3-2015. 

CAD/CAM
Caroline Wabnitz valgte også å ta sin etterutdanning i Tyskland,  
nærmere bestemt på Ludwig Maximillian Universität i 
München. Gjennom hennes kurs fikk hun innblikk i de forskjel- 
lige systemene, software, hardware og materialer. Kurset i 
CAD/CAM er en felles videreutdanning for tannteknikere og 
tannleger. Det er delt opp i tre moduler, som hver varer to 
dager og i tillegg er det off-campus moduler på nett. Det hele 
avsluttes med en eksamen. Du kan lese mer om Carolines 
kurs i TIF 2-2017.

Har du spørsmål angående stipend og søknad?

Kontakt Alex Trashuk på e-post alex.co58.93@gmail.com 
Caroline Wabnitz på e-post caro.wabnitz@gmail.com eller 
daglig leder Helle Hagenau på e-post helle@nttf.no

Faksimile Tenner i Fokus 3-2015 side 32 og Tenner i Fokus  2-2017 side 24.

Går du og teller på knappene om du har råd til å søke på drømme-
kurset ditt? Fortvil ikke, Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond 
kan hjelpe deg.

| 32 | Tenner i Fokus |  August 2015

     

Av Alex Trashuk

I løpet av 4 praksisuker fikk jeg prøvd

meg på det meste innen stålarbeider det

vil si modellering, sliping og polering.

Jeg har laget en del plater fra bunnen av

og ble godt kjent med daglige arbeids -

rutiner på et tannteknisk laboratorium.

Det har gitt meg en anelse om hvordan

tannteknikerens arbeidshverdag er,

noe som er en god del annerledes enn

det å være på et høyskolelaboratorium.

Etter endt praksisperiode har jeg be-

stått avslutnings - eksamener på HIOA

og hadde autorisa sjonen min i boks.

Når sommerferien var over var det på

tide å begynne å lete etter jobb. Jeg tok

kontakt med Tharaldsens Stållab igjen

og fikk tilbud om en deltidsstilling som

jeg takket ja til. Arbeidsoppgavene var

engasjerende og utfordrende. Etterhvert

fikk jeg lyst til å utvikle mine kunn-

skaper i denne nisjebransjen. Da best -

emte jeg meg for å søke om utdannelses-

stipend fra Norsk Orthoform Depot AS.

Da det ble kjent at det er jeg som er den

heldige vinneren av stipendet, startet et

omfattende arbeid om å finne det mest

aktuelle kurset. Selv om det lages lite av

det i Norge var målet å lære mer om tele -

skop kroner og attachements. Snart ble

det oppdaget at det er ytterst få i Norden

og heller ikke så mange seriøse aktører

i utlandet som tilbyr kursing i akkurat

denne type stålkonstruksjoner. Det var

flere som mente at tyske BEGO var verdt

å undersøke. Det er et veletablert mid-

dels stort selskap som er representert i

over 100 land og har sitt hovedselskaps-

kompleks i Bremen, Tyskland. Selskapet

ble opprettet i 1890 av Dr. Wilhelm

Herbst og har stått for høyt utviklede og

høy kvalitet på produktene siden.

Etter å ha utvekslet en god del e-mail og

gjennomført et titalls telefonsamtaler

med BEGO, ble det endelig ordnet med

dato for kursoppstart, fly og hotell.

På kurs hos BEGO

Den aller siste del av tannteknikerutdannelsen består av en praksisperiode på 4 uker.

Praksisplassen måtte vi skaffe oss selv uten hjelp fra utdanningen. Etter å ha hørt litt

rundt, ble det klart at Knut Tharaldsen er mannen å gå til. Han har over 40 års erfaring 

i faget i driver et veletablert stållaboratorium Tharaldsens Tanntekniske Stål. Lab i Oslo

sentrum. Til tross for at Knut hadde mye å gjøre fikk jeg praksisplassen og der startet

min historie som ståltekniker.

Det var en god anledning til å lære mer om det jeg kunne lite om og hadde stor interesse

for. Vi var så vidt borti Co-Cr skjeletter for en delprotese på HIOA, men det vi lærte ga

meg økt interesse for akkurat denne type arbeider.    

Tenner_i_Fokus_3-2015  16.08.15  20.45  Side 32

NTTF Fagdag 7. mai
NTTF arranger Fagdag 2019 tirsdag 7. mai i Oslo. Det vil bli et 3-timers 
foredrag om CAD/CAM og samarbeidet mellom tannlege og tanntekniker av 
PD.Dr. med.dent Jan-Frederik Güth fra LMU i München. I skrivende stund 
arbeider vi med å få på plass enda et foredrag slik at vi får en hel fagdag. 
Administrasjonen sender ut mer informasjon til NTTFs medlemmer så snart 
alle avtaler er i boks.

PD.Dr. med.dent 
Jan-Frederik Güth
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ehd ce tn

ehd ce tn

ehd ce tn
ehd ce tn

Patruljeveien 31C  · 3512 Hønefoss  · Tlf 32 12 30 10 · dentech.no

Now available as Multilayer
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FOR ALLE  
MEDLEMMER
Kurs og etterutdanning til 
rabatterte priser (merk at rabatten 
gjelder for medlemmer som er 
personlig innmeldt i NTTF)

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 
samt reisestipend fra 
Voksenopplæringsforbundet 
(VOFO)

Rådgivning og bistand ved søknad 
om autorisasjon

Rådgivning på generell basis for 
spørsmål relatert til arbeidsmiljø- 
loven, tannteknikeroverens-
komsten mv. For konkrete saker, 
bes medlemmer ta kontakt med 
vår medlemsadvokat. 

Tenner i Fokus inkludert i medlem-
skapet (abonnementspris kr 600,-)

 FORSIKRING

Yrkesskadeforsikring, 
kontorforsikring, næringsbygg,  
bil mm.

For en full oversikt:  
www.matrixinsurance.no/
nttfforsikring 
Telefon 23 20 79 80 
E-post: post@matrixinsurance.no

Helse- og pensjonsforsikring til 
rabattert premie, tlf 08881

Informer om at du er NTTF-medlem. 

 BEDRIFTSHELSETJENESTE

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

 JURIDISK BISTAND

Gratis advokathjelp (både jobb- og 
bransjerelatert samt privat) inntil 
én time per sak. Inntil to timer for 
medlemmer med mer enn tre års 
medlemskap i NTTF, og ut over dette 
rabatterte timepriser.

Kontakt advokat Aleksander Ryan 
på tlf 40 63 90 50 eller e-post 
aleksander.ryan@wla.no

 NPE

 

Automatisk innmelding 
og rapportering til Norsk 
Pasientskadeerstatning. 

 HOTELLER

 REISEBYRÅ

 

 LEIEBIL

 DRIVSTOFF

 DEKK

 MAT

 

 BLOMSTER

 ONLINE BACKUP

 

Medlemsfordeler

FOR BEDRIFTS- 
MEDLEMMER
Tilgang på NTTFs kvalitetssystem, 
inklusive en dags kurs og  
skreddersøm til ditt laboratorium

Rådgivning i oppfyllelse av 
myndighetskrav, herunder forskrift  
medisinsk utstyr, Legemiddelverkets 
utstyrsregister, Datatilsynets 
registrering, nye og justerte lover 
og forskrifter for bedriftseiere, 
arbeidsgivere og laboratorier

Varsler når det er offentlige 
anbudsrunder på tanntekniske  
produkter

For mer informasjon og hvordan du 
benytter disse og andre medlems- 
fordeler, logg deg inn på NTTFs sine 
medlemssider via www.nttf.no. 

Mangler du brukernavn og 
passord, ta kontakt med NTTFs 
administrasjon. 

Med forbehold for endringer.
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 Søknad
om stipend fra
 Norsk Orthoform Depots  Utdannelsesfond 2019

Søknaden sendes innen 21. juni 2019 til 
NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller e-post:  
nttf@tannteknikerforbundet.no

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke om stipend fra Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond  
til etterutdanning pålydende kr 10.000,-. Tildelingen foretas under åpningen av Fagsamling 2019.  
Søknadsfrist er 21. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2019 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

Søkerens navn:

Fødselsdato (ddmmåå) Telefon

Bedriftens navn E-post

Firmaadresse Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted Signatur

Nærmere opplysninger sendes som eget vedlegg til søknaden.
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Verv en tanntekniker!
Har du lyst til å vinne et reisegavekort på kr 5 000?  
Da bør du delta i NTTFs vervekampanje!
NTTF avholder vervekampanje frem til årsmøtet i 2019. Det medlemmet som har vervet det største  
antallet nye betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte 2019.  

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

Du finner innmeldingsskjema på NTTFs nettside: www.nttf.no/medlemskap

Hvorfor er du medlem av NTTF?
Jeg er medlem av forbundet fordi jeg 
ser nytten av et fellesskap. Jeg har 
vært medlem i mange år. Vi er en 
liten bransje og derfor må vi holde 
sammen. De faglige nyhetene som vi 
mottar gjennom Tenner i Fokus er 
viktige. Fagsamlingene er bra. Det er 
hyggelig og inspirerende å være der 
og jeg synes at de har tatt seg opp 
på foredragssiden. Det er flott. Det er 

også morsomt å se hva andre driver 
med. Her tenker jeg på artiklene om 
laboratoriene. De er fine også fordi 
det ikke er så ofte vi treffes fysisk. 
Og så er det mange fine medlemsfor-
deler. 

Hva får du ut av medlemskapet?
Et fellesskap av og for kollegaer, det er  
viktig for meg. Å ha et nettverk. Med-
lemskapet gir en trygghet og noen  

å støtte seg til hvis det skulle dukke 
opp spørsmål. Trygghet på at vi har de  
riktige forsikringene, bedriftshelse-
tjeneste, kvalitetssikring, person-
vernet er i orden og registeret om 
medisinsk utstyr. Det at noen følger 
oss opp og sikrer at alt er på stell.
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INTERVJU MED

Hanny Haug Gundahl
I forbindelse med Norges Tannteknikerforbunds 
vervekampanje, har Tenner i Fokus intervjuet ett av 
forbundets medlemmer. Hanny driver lab på Vestmarka  
i Hedmark fylke.   

Av Helle Hagenau (tekst) | helle@nttf.no | Foto: Privat
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Figur 1
Prefabrikert titan base tilbyr minimal 
retensjon og support for kronen.

Figur 2
En Atlantis CustomBase utformet med 
optimal bløtvevsprofi l og individuell design 
av kjerne og høyde, slik at man oppnår 
optimal retensjon og støtte for kronen. 

Hvorfor velge en 
standard løsning?

Atlantis® CustomBase

Ikke alle implantat har en optimal plassering for en skrueretinert løsning. 
Nye CustomBase ASA gir deg mulighet til å vinkle skruekanalen - opp 
til 30 grader.  Ovenpå basen, som blir tilpasset de kliniske forholdene, 
kan du bestille en krone fra oss eller velge Core File for design og 
produksjon av kronen på laboratoriet. Kronen og den individuelt 
tilpassede basen i titan sementeres ekstraoralt, og leveres klinikken 
i ett stykke, klar til innstallering. En optimal løsning når du både vil 
ha estetikk og funksjon! Du bestiller den enkelt gjennom ditt Atlantis 
laboratorium.

For mer informasjon kontakt din lokale selger.

Du bestiller enkelt i www.atlantisweborder.com

www.dentsplyimplants.no

Figur 1 Figur 2

Nå også med 
Core File - for design 

og produksjon 
av kronen på 
laboratoriet.
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund
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