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Jeg håper alle har hatt en fin jule- og nytt-
årsfeiring og er klar for å stå på i det tredje 
«annerledes» året med de retningslinjer 
myndighetene setter for oss.

Denne gangen har jeg lyst til å skrive litt 
om det å være helsepersonell, forklare hva 
dette innebærer for oss og hva Helseperso-
nelloven (HPL) pålegger oss å følge. HPL 
er selve grunnlaget for vårt virke, og kan 
betegnes som vår «grunnlov». 

Den første paragrafen sier: 

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for 
pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstje-
nesten samt tillit til helsepersonell og helse- 
og omsorgstjenesten.

Dette er jo noe vi jobber for alle sammen – 
pasienten i sentrum. Vi jobber med det for 
øye å levere toppkvalitet på det vi lager, vi 
har jo yrkesstolthet!? Pasientsikkerheten er 
også i fokus, bare tenk på samsvarserklæ-
ringen som forteller pasienten hva det er 
som er satt inn i munnen deres. 

Tillit til helsepersonell og helse- og om-
sorgstjenestene har virkelig kommet i 
sentrum de siste to årene med pandemi. 
Som helsepersonell har vi tannteknikere 
kommet litt fram i vaksinekøen, hvert fall 
hvis vi har fulgt de oppfordringer vi har 
blitt tilbudt. Vi bør gå i front for å begrense 
pandemien og være nøye med å følge alle 
oppfordringer fra helsemyndighetene. I 
denne forbindelse håper jeg alle har fått 
tredje vaksinedose nå og at ingen av dere 
står utenfor.

I Norge er tanntekniker en beskyttet yr-
kestittel jf. Helsepersonelloven. For å 
kunne kalle seg tanntekniker må du enten 
ha autorisasjon (§48a) eller lisens (§49). 
Har du verken autorisasjon eller lisens da 
er du per definisjon ikke tanntekniker. 

Tittelen er også et kvalitetsstempel. Den 
betyr at pasienten skal være trygg på at 
vedkommende får en forsvarlig behandling 
og at det som tilbys av tjenester og produk-
ter er i samsvar med det som anses som 
forsvarlig blant tannteknikere.

Det er totalt 29 yrkesgrupper i det norske 
helsevesenet som er omfattet av loven 
(§48). Tidligere var det Statens autorisa-
sjonskontor (i Helsedirektoratet) som sto 
for å tildele autorisasjon, men det har i dag 
blitt en avdeling i Helsedirektoratet. 

Faglig forsvarlighet
Videre sier Helsepersonelloven at vi tann-
teknikere plikter å utføre vårt arbeid i sam-
svar med de krav til faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 
våre kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig (§4).

Vi skal innhente bistand eller henvise pa-
sienter videre der dette er nødvendig og 
mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, 
skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og 
samhandling med annet kvalifisert perso-
nell.

Tannteknikere kan overlate bestemte opp-
gaver til annet personell hvis det er for-
svarlig ut fra oppgavens art, personellets 
kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis.

Kravet til forsvarlighet innebærer også 
en plikt for virksomhetens eier og ledelse 
til å legge forholdende til rette slik at den 
enkelte tanntekniker kan utføre sine opp-
gaver på en forsvarlig måte. Det betyr for 
eksempel en plikt til organisering og eta-
bleringer av rutiner og prosedyrer. 

Men hvordan vurderer man om det man 
gjør er faglig forsvarlig? Det er flere mo-
menter som kan inngå i denne vurderingen. 
Det kan være hva en alminnelig god utøver 
av tannteknikerfaget ville ha gjort i en til-
svarende situasjon. At det ikke skal avvike 
fra det som er vanlig arbeidsmåte. At det 
bør inngå i læreplan og undervisningen. At 
man følger med på den faglige utviklingen 
og fagfeltet generelt. At man søker faglig 
fellesskap for å diskutere utøvelse av faget. 
Og sist, men ikke minst at pasienten får en 
god og forsvarlig behandling. 

Vi hører ofte at tannteknikere ikke har lov 
til å ta avtrykk. Det står det ingenting om 
i Helsepersonelloven. Det står til gjengjeld 
noe om faglig forsvarlighet, jf. ovenstående. 

LEDER

Kravet til forsvarlighet 
innebærer også en plikt 
for virksomhetens eier 
og ledelse til å legge 
forholdende til rette 
slik at den enkelte 
tanntekniker kan utføre 
sine oppgaver på en 
forsvarlig måte. Det 
betyr for eksempel en 
plikt til organisering og 
etableringer av rutiner 
og prosedyrer.

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Er det lov å ta avtrykk?
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Helsetilsynet legger til grunn at en 
tanntekniker ikke anses kompetent til 
å foreta avtrykk uten etter samarbeid/
bistand fra tannlege. Dette fordi tann-
teknikerutdanningen ikke gir noen for-
malkompetanse i oral helse. 

En konsekvens av dette er at en tann-
tekniker som opererer på egen hånd, 
kan risikere å overse symptomer på 
sykdom i munnhulen til de aktuelle 
pasientene. Dette er en alvorlig sikker-
hetsrisiko for pasientene, og tanntekni-
kere som foretar avtrykk uten bistand 
fra tannlege vil etter Helsetilsynets 
vurdering i utgangspunktet utføre sin 
virksomhet i strid med kravet til faglig 
forsvarlighet i HPL §4.

En tanntekniker kan dog i enkelte til-
feller foreta avtrykk selv dersom opplæ-
ring er gitt av en tannlege eller dersom 
tannteknikeren har formell utdanning 
i avtrykkstagning, ifølge Helsetilsynet. 

Alt dette betyr at hvis du kan dokumen-
tere din kompetanse innen feltet, da er 
det faglig forsvarlig og du har lov til å 
ta avtrykk, vel og merke hvis dette er 
i samarbeid med eller etter avtale med 
tannlege. Dokumentasjon kan være 
kursbevis på gjennomført avtrykks-
kurs eller vitnemål på gjennomført 
utdanning. NTTF har kjørt to avtrykks-
kurs. Ett i Tromsø i 2010 og ett i Århus 
i 2017.

Disse lovene som jeg har nevnt her er 
grunnlaget for NTTFs etterutdannings-
program. Som medlem i NTTF og delta-
ker på NTTFs Fagsamling, og eventuelt 
andre kurs vil du bygge opp kompetan-

segivende poeng. Du mottar kursbevis 
på hvert enkelt gjennomført kurs. Hvis 
du har oppnådd 30 poeng i løpet av to 
år, vil du motta beviset på NTTFs kom-
petansemål i form av et diplom. Dette 
beviset fra NTTF er nyttig å legge ved 
CV når man søker ny jobb eller kunne 
legge fram ved et eventuelt tilsyn på la-
boratoriet. Det viser at laboratoriet og 
du har gjort mye for å oppdatere deg 
faglig og «vedlikeholde» faglig forsvar-
lighet i yrkesutøvelsen. 

Det er jo greit å ha faglig forsvarlighet 
og faglig oppdatering i minne når på-
melding til Fagsamling 2022 kommer 
nærmere sommeren.

Det er to andre paragrafer i Helseperso-
nelloven jeg også vil nevne;

Norsk Pasientskadeerstatning. Den som 
utenfor den offentlige helse- og omsorgs-
tjenesten yter helsehjelp skal melde fra 
og yte tilskudd til Norsk Pasientskadeer-
statning. (§20) 

De aller fleste laboratorier i Norge er 
private («ligger utenfor den offentlige 
helse-») og er dermed lovpålagt å være 
tilknyttet NPE. Er ikke laboratoriet med- 

lem av NTTF, hvor vi har en kollektiv 
forsikring i NPE, må laboratoriet tegne 
en egen forsikring. Hvis du ikke er for-
sikret, kan det bli svært dyrt ved en 
eventuell pasientskade.

Den siste paragrafen jeg vi ta med er 
taushetsplikten: 

§21. Helsepersonell skal hindre at 
andre får adgang eller kjennskap til 
opplysninger om folks legems- eller 
sykdomsforhold eller andre personlige 
forhold som de får vite om i egenskap 
av å være helsepersonell. 

Denne loven faller vel naturlig for de fleste  
og vi får jo god hjelp av Personopplysnings- 
loven. Den består av nasjonale regler og  
EUs personvernforordning (også kalt 
GDPR - General Data Protection Regu-
lation). Forordningen er et sett regler 
som gjelder for alle EU/EØS-land, også 
Norge. Sammen med særlovgivning om 
personvern på enkelte områder, utgjør 
dette personvernregelverket.

Jeg ønsker dere alle en fin vinter med 
godt snøføre og herlige uteaktiviteter! 
Litt peiskos og sport på TV’n er heller 
ikke til å forakte!

En tanntekniker kan dog i enkelte tilfeller foreta 
avtrykk selv dersom opplæring er gitt av en tannlege 
eller dersom tannteknikeren har formell utdanning i 
avtrykkstagning, ifølge Helsetilsynet.

DET SKJER I 2022
MARS

21. NTTF styremøte 

APRIL
29.  Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

MAI
3. Lederkonferanse (digitalt)

JUNI
3. Europeisk tannteknikerdag 
13. NTTF styremøte

AUGUST
19. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3
22. NTTF styremøte (digitalt)

SEPTEMBER
2. NTTF 87 år
8.  NTTF styremøte
9. Årsmøte
9.-10. Fagsamling 2022

OKTOBER
21. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

NOVEMBER
3.-6 NTF landsmøte og Nordental, 

Lillestrøm

DESEMBER
30. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Med forbehold for endringer.
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Den-Tech er nå forhandler av Asiga, en av verdens 
ledende produsenter av 3D-printere og resiner.

Printere fra Asiga er pålitelige, nøyaktige og de har 
svært høy kapasitet. Asiga er et åpent system og det 
finnes mer en 400 kompatible resiner fra forskjellige pro- 
dusenter. Print modeller, bittskinner, proteser, temporære 
kroner/broer, utbrennbare skjeletter til støping og mye mer.

Ønsker du mer info eller et tilbud, gå inn på vår nye nett-
side den-tech.no eller ta kontakt for en hyggelig printer-prat.

Floor Standing |  Powerful  | Volume production

Desktop |  Powerful  | Compact

Print 
Speed 

60mm/hr

Digital Dental Solutions

®

Patruljeveien 31C · 3512 Hønefoss · Tlf 32 12 30 10 · mail@den-tech.noden-tech.no
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Innledning
Redaksjonen har her valgt ut en 
artikkel om hvor langt materialet 
zirkonia/zirkondioksid er kommet 
i utviklingen. Det er ganske utrolig 
hvilke forbedringer som er kommet 
på få år. Dette er ikke ment som re-
klame for et spesielt produktmerke, 
for de store produsentene på områ-
det følger hverandre hakk i hel. 

Poenget med artikkelen er dette med 
at diskene (blanks) nå fås sjiktet i 
henholdsvis cervikal - dentinfarge 
som flyter over i insisal/emalje 
«fargene» på en så suveren måte. 
Og utvalget gjelder hele Vitaska-
laen. Tenner i Fokus gjengir her en 
presentasjon av Premio Alegra fra 
Promotec, men som sagt, vi vil bare 
fortelle om utviklingen av et av de 
mest brukte krone/bro materialene i 
bruk i dag, zirkonia.

Et zirkonia for alle 
bruksområder
Alle indikasjoner – ingen begrens-
ninger. Materialet (PRO) er til å stole 
på når en vil oppnå estetisk kvalitet. 
Dette materialet har disker hvor det 
er bygget inn «multicolor» sjiktning 
som avsluttes med insisalfarge i det 
øverste, fjerde sjiktet. Sjiktene er 
sømløst flytende. Ved denne sjiktnin-
gen gir disken et naturlig, harmonisk 
fargespill i det fullanatomiske zirko-
niaarbeidet, fra det cervikale til det 
insisale. Translucensen i disken går 
fra 43 prosent i tannhalsområdet til 
nesten 47 prosent i insisalområdet. 
Denne sjiktningen gir derfor de beste 
forutsetninger for en estetikk som 
tilfredsstiller selv de høyeste krav.

Bøyfasthet og bruddstyrke
Men estetikk alene er ikke nok til å 
sette inn et arbeide av et innovativt, 

Et zirkonia for alle 
bruksområder
Oversatt fra «Das Dental Labor» 11/2021, side 94-97, av tanntekniker Lars Alhaug

Premio Alegra er et multifunksjonelt, flerdimensjonalt zirkon-
dioksid som dekker alle formål der et monolittisk materiale er 
ønsket til en tannerstatning. Det kombinerer fremragende estetikk 
med optimal stabilitet, en firedelt, sømløs fargesjiktning, en riktig 
translucens, samt en bøyfasthet og bruddstyrke på høyeste nivå. 
Slik representerer materialet den nyeste generasjonen innen 
zirkoniateknologien.

PREMIO Alegra henholdsvis PRO og SMILE – firesjiktet høyverdig zirkonia 
for de aller fleste fresemaskiner (98,5 og 95 mm). PRO for broer og store 
broer. SMILE for ypperste estetikk, for single kroner og små broer.

Fremragende lysoptiske egenskaper 
ved et homogent multisjiktet farge-
forløp, med flytende overganger, og 
translucens opp til 47-49 prosent.
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monolittisk, mangesidig materiale. 
Skal et utsagn som «Et zirkonia for 
alle bruksområder», være dekkende, 
må også bøyfastheten og bruddstyr-
ken holde mål. Begge disse verdiene 
er bemerkelsesverdige for dette ma-
terialet. 

Bøyfastheten er målt til 1300 MPa 
cervikalt. Verdien synker gradvis til 

1027 MPa insisalt. I «loddepunktene» 
er fremdeles styrken mellom 1200 
og 1100 MPa. Bruddstyrken (eller 
strekkfastheten) til dette materialet i 
tannhalsområdet er > 3,5 MPa x √m 
og stiger til > 5MPa x √m insisalt. 
Dermed tilfredsstilles alle stabilitets-
parametrene fullt ut, selv for de mest 
omfattende tanntekniske zirkoniaar-
beidene.

Alle tanntekniske indikasjoner inkorporert – ingen be-
grensninger. En 14 ledds underkjevebro av det omtalte 
materialet i PRO versjonen. Farge B2.

Overbevisende estetikk med optimal 
stabilitet. Bøyfasthet 1300 MPa cervikalt 
med glidende overgang til 1027 MPa 
insisalt.

Bruddstyrken i materialet i tannhals- 
regionen er > MPa x √m og øker til  
5 MPa x √m insisalt.

Translucensen vist i motlys.
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Et annet arbeide. Her tre broer i SMILE 
materialet (37-34; 33-43; 44-47),  
tannfarge A3. Frest og i forskjellige 
bearbeidningsstadier.

Brodetalj i region 37 til 34. Glatte 
overflater selv om arbeidet bare er 
sintret så langt.

Brodetalj 33-43. Sintret, malt og glasert. Naturlig translucens uten grå- eller grønnstikk.

Brodetalj i region 44 til 47.  
Kun sintret og glansbrent.  
Fargen er stødig gjengitt  
selv uten malefarger.
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SMILE - Kompromissløs, 
naturlig estetikk
Når det er snakk om ytterligere es-
tetikk, stikker dette materialet seg 
fram. SMILE versjonen står ikke 
tilbake selv i sammenligning med 
Litium-disilikat keramer. Med en 
translucens på 47 prosent cervikalt 
og nesten 49 prosent insisalt, en bøy-
fasthet rundt 1000 MPa i tannhals-
området og mellom 800 og 900 MPa 
i kontaktpunktområdet og 727 MPa 
i insisalområdet kan det lages ufor-
lignelig vakre enkeltkroner og inntil 
fire-ledds broer med PREMIO Alegra 
SMILE.
    

Fargene er nøyaktig avstemt med 
Vita fargeskalaen. Her A2.

PREMIO Alegra SMILE i A1. Dette zirkondioksidet fås i alle Vita fargene in-
kludert Bleach 1 og 2.
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Intervju med  
Langlo Dental 

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

Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt 
flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter  
og spesialiserte produkter. I denne 42. artikkelen har vi  
intervjuet Langlo Dental.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Langlo Dental (foto)
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Grete Stand overtok avdelingen for fast prote- 
tikk. Robert Parov overtok en del av plate-
produksjonen og Idar overtok avdelingen 
som drev med avtakbar protetikk. De fort-
satte alle tre produksjonen i Trondheim 
Dentallaboratorium sine gamle lokaler. 
Robert Parov er i dag død og Grete Strand  
ble ansatt i Art in Dent. 

Idar drev laboratoriet som et spesiallabora-
torium for avtakbar protetikk. På slutten av 
nittitallet startet han opp depotvirksomhet 
med salg av tenner.

I dag har Idar sin sønn Tomas overtatt labo-
ratoriet. Han overtok i 2017. Da gjorde han 
laboratoriet om til et aksjeselskap. Hans far 
hadde frem til denne dato drevet firmaet 
som et enkeltmannsforetak.

Langlo Dental har fortsatt lokaler i samme 
hus som Trondheim Dentallaboratorium 
drev sin produksjon. 

I dag er de tre personer i produksjonen hos 
Tomas.

Thomas startet opp som lærling i 1998. Da 
Idar ikke drev med fast protetikk måtte han  
gå andre steder for å lære det. Han fikk 
innpass hos tanntekniker Kjell Olsen på 
Orkanger. Kjell Olsen var også den tann-
teknikeren som lærte ham yrkesteori. Han 
samlet de lærlingene i hele Norge som måtte  
være interessert, og lærte dem opp gjen-
nom samlingsbasert undervisning. Dette 
var en fin løsning både faglig og sosialt.

Etter endt læretid etablerte Tomas en av-
deling med fast protetikk på laboratoriet. 

Senere har han også startet opp med digital  
produksjon. Her produserer de mest zirkon, 
men også keramer, kunststoff og CrCo. De 
har nesten ikke støpearbeider lenger. Støpe- 
apparatet deres gikk i stykker for ett år siden,  
men de har hittil ikke hatt behov for å an-
skaffe nytt.

Idar Langlo Tannteknisk 
Laboratorium ble etablert i 1978 
av Idar Langlo, som et resultat 
av oppdeling av Trondheim 
Dentallaboratorium, eiet av  
Harald Dahlø. Det var da tre 
tannteknikere som overtok 
Trondheim Dentallaboratorium,  
og skilte ut hver sin del til 
selvstendige laboratorier.

 LANGLO DENTAL
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Nordmark, som også er autorisert tann-
tekniker. Hun fikk praksisplass hos 
Langlo Dental i 2007, og har etter at 
hun ble uteksaminert fra Universitetet 
i Umeå vært fast ansatt på laboratoriet. 
Idar er også fortsatt å finne på labora-
toriet. Nå har han roller som rådgiver 
og mentor.

Han har også startet forsiktig med pro-
duksjon av avtakbare proteser digitalt 
med god erfaring. Når det gjelder av-
takbar protetikk står det fortsatt igjen 
en del forskning og utvikling. Blant 
annet er denne produksjonen fortsatt 
avhengig av et godt avtrykk.

Hos Langlo Dental har de også en ut-
videt service til sine lokale kunder. De 
ferdigstiller avtakbare proteser for sine 
kunder. Tannlegene tar som regel før-
ste avtrykket til et protesearbeid. Der-
etter kommer pasienten til laboratoriet 
for bittregistrering, prøveoppstilling og 
sekundæravtrykk. Så leverer de arbei-

det til tannlegen for en siste kontroll 
før de gjør arbeidet ferdig og leverer 
det ut til pasienten.

Dette medfører selvfølgelig mye mer 
pasientkontakt enn normalt, men det 
er faglig mer interessant. Som følge 
av dette tilbudet har de investert i to 
komplette behandlingsrom med uniter 
og en steril. 

Tomas har vært på mange kurs i den tiden  
han har drevet. Blant annet har han vært  
på Sirona. Dette resulterte i at han kjøpte  
en skanner og en liten fresemaskin som  
de brukte i ni år, før de investerte i tyngre  
maskiner. Han har også gått på et av-
trykkskurs i Danmark i regi av forbun-
det, som er bakgrunnen for at han i dag 
kan ta imot og behandle pasienter etter 
fullmakt fra tannlegene.

Ikke minst er det en ting som har betydd  
mye for hans utvikling som tanntekniker. 
Han var i to år ansatt på Dentalforum i 
Oslo. Her satt han for det meste å la opp 

porselen, og fikk fordypet seg i dette  
fagområdet.

Dette var en stor arbeidsplass i sterk 
kontrast til de arbeidsplassene Tomas 
var vant til på Orkanger og Trondheim. 
Det var ikke minst en hyggelig arbeids-
plass med mye medmenneskelig kon-
takt, flotte arbeidslokaler med utsikt ut 
over hele Oslo.

Som et ledd i å utvikle virksomheten, 
samt sikre forsyningslinjene, har Langlo  
Dental i mange år drevet depotvirksom- 
het. Dette har hovedsakelig vært import  
og salg av protesetenner, men produkt-
porteføljen vil i tiden fremover utvides.

På Langlo Dental ser de positivt på 
fremtiden. De har en stabil tilgang på 
arbeider selv om det er en dreining av 
oppgavene de får.

De ønsker mer kontakt med pasientene 
for å kunne få laget bedre produkter og 
utvikle seg til bedre fagfolk.              

Hos Langlo  
Dental har de også en 

utvidet service til sine lokale 
kunder. De ferdigstiller avtakbare 

proteser for sine kunder. Tannlegene 
tar som regel første avtrykket til et  
protesearbeid. Deretter kommer  

pasienten til laboratoriet for  
bittregistrering, prøve- 

oppstilling og sekundær-
avtrykk.
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Vil du prøve LiSi Block?
Skann eller kontakt 

Lab Manager Marcus Falkheden 
Marcus.falkheden@gc.dental

+ 46 70 144 16 23

LiSi Block

Fullstendig krystallisert 
Litiumdisilikat CAD/CAM 

block

Naturlig skjønnhet  
gjenopprettet
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Du har sikkert hørt ryktene om årsmøtene i Nord-
Norge... Det stemmer, de er noe helt for seg selv!
Nå inviterer vi alle i tannteknikerteamet i Norge til  
å få oppleve Nord- Norge og være med på årsmøtet 
22.–23. april 2022 på Scandic hotel Narvik. 

Vi jobber med å få godt faglig påfyll og foredrag vi 
drar nytte av, men vi satser også stort på det  
sosiale! No vil vi møtes!!

Er du interessert, ta kontakt med undertegnede  
på mail eller melding, så får du mer informasjon!
emmamyllykangas@live.no eller 97666457

Hilsen Emma Myllykangas

Årsmøte i Nord-norsken 
Av Emma Myllykangas, leder, Nordnorsk tannteknikerforening | Foto: Øyvind Angell Fagermo

POLITISK SMÅNYTT    

KPR – Kommunalt pasient  
og brukerregister
I forrige nummer av Tenner i Fokus 
skrev styreleder Bjørn Erik Mark-
manrud om NTTFs arbeid med 
høring fra Helsedirektoratet om å in-
kludere tannhelse i det kommunale 
pasient- og brukerregister (KPR). 
Planen var at endringen skulle tre i 
kraft 1. januar 2022. 

Helsedirektoratet skriver på sine 
nettsider at «høringsrunden nå er 
avsluttet og at de takker for inn-
spill som er mottatt. Direktoratet 
ønsker å jobbe videre med noen av 
innspillene. Inntil dette arbeidet er 
ferdigstilt, vil implementering av 
forskriftsendringen settes på vent».

Det er ikke avklart når saken ventes 
ferdigbehandlet. 

Kan NTTF betrakte dette som en 
liten seir?

dental-lab
Ledig stilling som  
Tanntekniker fra august 2022.

Laboratoriet er topp moderne 
og vi produserer det meste i 
bransjen.

Vi holder til i Orkanger  
som ligger litt over 4 mil  
fra Trondheim.

Kontakt: post@dental-lab.no

Telefon: 72482406

Besøksadresse:  
Grønøraveien 58,  
7300 Orkanger

Post:  
Postboks 84,  
7301 Orkanger
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Nobel Biocare Norge AS, 2022. 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. All product images are for illustration purposes only and may not be an exact representation of 
the product. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

nobelbiocare.com/en-no/nobelprocera-zirconia-implant-bridge

NobelProcera®
NEW

Implant Bridge
Zirconia
The

Made for
esthetics.
Achieve natural looking restorations
with our new DOCERAM Nacera®
Pearl zircona material

Available in 10 VITA shades

Use angulated screw channel to
improve buccal access

VENEER ME
OPTIMAL SIKKERHET  
FOR DINE LAMINATER

Med Veneer ME oppbevarer du dine 
laminater trygt, det er enkelt å bære 
med seg, og enkelt å sende. Forenkler 
også sementering og klargjøring .

Telefon 22 76 01 40
bestilling@norskorthoform.no
www.norskorthoform.no



| 16

Individualisering

Hva ønsker du?

Enkel oppsetting

Universal

Detaljert morfologi

Tilpasset bittfunksjon

Digital arbeidsflyt

Økonomi

Høy estetikk

Flexibilitet

Artic®

Økonomisk og pålitelig tannlinje

Økonomi: Økonomisk tannlinje for tilfeldig eller lavpris-proteser

Pålitelig og forutsigbar: Takket være digital produksjon forandres 
aldri produktet,så dine resultat alltid er replikerbar og de (speil-
vendte) formene passer perfekt sammen.

Tradisjonelt eller digitalt arbeidsflyt: Enkel arbeidsflyt uansett om 
du velger digitalt eller tradisjonelt arbeidsflyt. 

Prøv 
gratis!

Kontakt:
For mer informasjon gå inn på vår 
nett side kulzer.com/nordic eller 
kontakt vår lab specialist: 

Alaa Mouhsen 
Lab Specialist
Tel: +46 (0)70 - 545 28 68
alaa.mouhsen@kulzer-dental.com

Med vårt Small Assortment-kit (SMASS) kan du prøve både 
Mondial og Delara i 4 uker uten kostnad. Etter 4 uker velger du 
bare om du vil fylle på de anvendte tannsettet eller retunere uten 
kostnad. Ved påfylling betaler du kun for anteriore sett og får de 
posteriore kostnadsfritt

Prøv gratis i 4 uker!

Pala Premium: Pala Premium holder den høyeste 
standard både når det gjelder kvalitet og funksjon. 
Den er perfekt for implantatkonstruksjoner. 

Pala Idealis: Med sine naturlig reduserte kusper er 
Pala Idealis perfekt for den eldre pasienten.

Pala Mondial: Pala Mondial har foruten sitt naturlige 
utseende vist seg å ha høy motstandskraft for slitasje. 

PalaVeneer:  Basert på Pala Premium og Pala Idealis, 
er PalaVeneer perfekt når du har begrenset med plass.

Pala Mix & Match
Frihet og flexibilitet.  
 
Kombiner som du vil for å oppnå 
individuelle resultat. 

Delara® 
En moderne allsidig tannlinje for  
hverdagsbruk med naturtro estetikk.

Enkel håndtering for forutsigbare resultater: Polerings buffer,  
en perfekt fargegjengivelse, selv når du endrer basis formen,  
og optimalisert incisal kant - alt dette forenkler oppsett prosessen.

Verdi for pengene: En tannlinje for alle indikasjoner.

Estetikk: Blålig effekt for et friskt og naturlig utseende, 
sammen med moderne skyggelegging, gir en levende  
overflate struktur og dynamisk lysbrytning.

Fleksibilitet:  Hele spekteret av nyanser, prosess optimalisert  
og anatomiske former, utmerket funksjonalitet og estetikk for  
alle indikasjoner og set-up alternativer.

kulzer.com

Annons_Pala-Delara_Artic_NO_420x297.indd   1Annons_Pala-Delara_Artic_NO_420x297.indd   1 2022-01-05   15:16:042022-01-05   15:16:04
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Helse- og omsorgsdepartementet sendte 
20. januar et rundskriv1 til alle landets 
fylkeskommuner og Oslo kommune om 
Stortingets budsjettvedtak om å iverk-
sette et nytt tannhelsetilbud til 21 – 22 
åringer med 50 prosent egenbetaling. 

I budsjettforliket om statsbudsjettet for 
2022 blir tannhelsetilbudet til barn og 
unge styrket. Det er vedtatt at 168 mil-
lioner kroner gis til fylkeskommunene 
slik at de kan tilby tannhelsetjenester 
til 21 – 22 åringene med 50 prosent 
egenbetaling. 

De unge på 21 og 22 år har jevnt over 
god tannhelse, men også i denne grup-
pen antar man at om lag 1 av 10 har 
dårlig tannhelse og trenger god oppføl-
ging og nødvendig tannhelsehjelp fra 
tannhelsetjenesten. Ved å legge ansva-
ret for disse til den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten, vil en del av be-
folkningen som har lave besøksrater i 
tannhelsetjenesten bli fulgt opp.

Videre styrkes den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten med ytterligere 100 
millioner kroner i rammen til fylkes- 
kommunene i 2022. Dette vil gi fylkes-
kommunene rom til å ivareta ansvaret  
for forebyggende og oppsøkende arbeid,  
ivaretagelse av gruppene som i dag har  
rettigheter etter tannhelsetjeneste- 
loven, samt rusavhengige.

Gjennomføring 
Iverksetting av utvidet tannhelsetilbud 
krever forberedelser i fylkeskommunen,  
blant annet kartlegging av antall per-
soner og eventuell inngåelse av avtaler 
med private behandlere (tannleger og 
tannpleiere). Videre krever det at fyl-
keskommunene informerer befolknin-
gen om det nye tannhelsetilbudet.

Omfanget av tannhelsetilbudet skal 
basere seg på en individuell vurdering  
av den enkeltes behov. Nødvendig fore-
bygging og behandlingen skal følge den  
standard fylkeskommunen legger til 

grunn for nødvendig tannhelsehjelp  
til de prioriterte gruppene etter lov om 
tannhelsetjenesten og helsedirekto-
ratets veileder «God klinisk praksis i 
tannhelsetjenesten».

Iverksetting av tjenestetilbudet skal 
skje så snart som mulig.

Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

SISTE NYTT OM

Tannhelsereform

Du kan lese mer om tannhelsereformen 
og budsjettforliket i Tenner i Fokus 5-2021.

1 https://www.regjeringen.no/contentassets/f4d3da026ea64d2ea428c1d187801764/rundskriv-i-22022-utvidet-fylkeskommunalt-tannhelsetilbud-i-2022-l2072000.pdf

Faksimile fra 
Klassekampen

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/ Emma Myllykangas
Nor-Dental
PB 112
9252 Tromsø
Telefon: 97 66 64 57
E-post: emmamyllykangas@live.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
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Du får alltid størst utvalg til  
best pris på dentalspar.no

Vi har alt du 
trenger til din lab!
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Det skjer mye i kulissene i dentalbran-
sjen. Intraoral skanning blir bedre og 
bedre, selv om det er mye igjen før man 
kan kalle det perfekt. Framstilling av 
helproteser som er printet har kom-
met et lite stykke, også her er det bare 
begynnelse vi ser. Nøyaktigheten av 
digitale avtrykk av tannløse kjever er 
selvsagt en utfordring siden bløtvev i 
seg selv er vanskeligere å skanne enn 
hard tannsubstans.

Printing av protesebasis blir bare så 
god som skanningen leverer, her er 
også spørsmål om materialkvalitet vik-
tig. Men det sørger vel forordningen om 
medisinsk utstyr for. Om det er mulig 
å framstille protesetenner ved printing 
som er like «levende» som de vi får 
kjøpt i dag er neste spørsmål. Indivi-
duell oppstilling og tilpassing til anta-
gonist er også viktig å løse på en god 
måte. Et produkt som er mindre bra  
enn det vi har i dag vil vi vel ikke ha?

Det blir brukt mye ressurser på utvikling  
av eksisterende materialer, her spesielt 
Zirkonia. Ser man på hvordan Zirkonia 
var for 15 år siden; hvit, opak og ikke 
pen i det hele tatt og det var nesten ikke 
mulig å lage noen pene tenner av det. I 
dag er en fullzirkoniakrone nesten ikke  
å skille fra en krone med brennkeram. 
Chipping, krakeleringer og andre feil 
er nesten utelukket med dette materi-
alet. I dag blir Zirkonia frest ut fra en 

blokk, men det jobbes veldig mye på 
å få Zirkonia printet, akkurat som mo-
deller. Utvikling er fremdeles i støpe-
skjeen, men vi kan forvente oss mye 
nytt framover. Undertegnende har vel 
støpt sin siste krone for mer enn ti år 
siden og støpemaskinen blir brukt to 
ganger i året for å støpe en konus eller 
et vitalliumskjelett.

Presskeramer har også hatt en stor 
utvikling, her kan E.max nevnes uten 
å lage for mye reklame. Det har også 
kommet veldig mange andre produsen-
ter med veldig gode materialer på mar-
kedet etter det. Med disse materialene 

er det mulig å oppnå meget gode este-
tiske resultater som i tillegg er veldig 
sterke.

Som en «gammel» tanntekniker må 
jeg si at vår arbeidsdag har blitt til det 
bedre. Materialene har blitt bedre, ster-
kere og mer biokompatible. Produksjo-
nerprosedyrer har blitt enklere og mer 
forutsigbare som dermed gir bedre 
kvalitet for alle. Vår arbeidsplass har 
blitt renere, uten særlig støv og støy 
som bidrar til en bedre trivsel på jobb. 
Jeg for min del trives veldig med dette 
og kunne ikke tenke meg å gå tilbake 
til gamle arbeidsprosedyrer med stø-
ping, tilsliping av metallskjelett osv.

Dette gjør muligens vårt yrke mer in-
teressant for unge, nye tannteknikere. 
Vi konkurrerer med andre bransjer 
som kan tilby mer attraktive arbeids-
plasser og lønninger. Jeg tror vi er på 
rett veg og våre arbeidsplasser om 5-10 
år ikke kan sammenlignes med tilstan-
der på jobb for 10-15 år siden. Som en 
sier «forandring fryder».

Er det slik at vi kan si det var før eller 
etter? Vi kan vel si at ting forandrer 
seg og det går muligens litt fortere i 
dag enn «før».

Det er bare å glede seg til neste ar-
beidsdag og alle nyvinninger vi skal 
være med på.

Forandring fryder

Det er hyggelig lesing når man ser at det er flere tannteknikere som søkes i ulike 
stillinger. Det viser helt klart at det er behov for oss. Det er både behov for folk som har 
kompetanse på digitalt område og noen som kan lage proteser på analog måte.  
Av tanntekniker Martin Feldmann  |  martin@feldmann.no
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VITA – perfect match.

www.vita-vionic.com
Les mer:

Få mer ut av CAM systemet ditt med  
VITA VIONIC VIGO tenner, designet for 
digitalt produserte helproteser.

VITA VIONIC VIGO®

Utvid dine muligheter.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:
Plandent AS    22 07 27 27
VITA Teemu Visuri  00358 400 585806
post@plandent.no | t.visuri@vita-zahnfabrik.com

3585NO_VIONIC_Anzeige_A4_Branding_Ad_216x303.indd   13585NO_VIONIC_Anzeige_A4_Branding_Ad_216x303.indd   1 17.11.2021   14:52:5417.11.2021   14:52:54
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Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Fagsamling 2022
Programmet for Fagsamling 2022 begynner å ta form og det er mye å glede seg til.  
Det blir en stor utstilling, fire spennende workshop og tre interessante foredrag.  
Vi skal selvsagt også kose oss, prate med kollegaer og på vennefest. Det hele foregår 
9.–10. september på Quality Hotel Expo på Fornebu.

Som omtalt i Tenner i Fokus 5-2021 
vil det faglige programmet bli variert. 
Det vil være noe for deg som driver 
med fast protetikk og for deg som dri-
ver med avtakbart. Både foredrag og 
workshop vil avspeile dette. Det vil 
også bli satt av god tid til å utforske 
utstillingen. 

Utstillingen
NTTF sendte ut invitasjoner til poten-
sielle utstillere i midten av januar. For-
bundet har valgt å gå bredt ut for alle 
skal få et tilbud om å være med. Det 
er viktig at ingen står utenfor. Respon-
sen har ikke latt vente på seg. Den har 
faktisk vært helt overveldende. Bare 
ni dager etter, står vi nå i en situasjon 
hvor vi må utvide utstillingsområdet 
betraktelig da så mange utstillere har 
meldt seg på. Og det er fortsatt utstil-
lere som vi ikke har hørt noe fra, men 
som vi regner med stiller opp. Dette 
blir ganske enkelt helt fantastisk. 
Det vil være gode, gamle kjente, noen 
ikke så kjente og helt nye utstillere. 
De kommer fra Norge, Sverige og flere 
andre land. Det vil være utstillere som 
har akkurat det du trenger innen ut-
styr og arbeidsklær og ting du ikke 
viste du hadde behov for. Det er bare 
å glede seg!

Forts. side 26
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NIOM lanserer kurs

Læring tilpasset dine behov
Som et ledd i NIOMs arbeid for trygg og effektiv  
tannhelse i Norden, tilbyr vi kurs til tannhelsetjenesten. 
Vi har kurspakker som styrker hele teamet, uavhengig 
av bakgrunnskunnskaper.

Eksempler på tema er materialvalg, behandling av  
dyp karies og erosjoner, og biokompatibilitet. Vi leverer  
både online læring, og fysiske kurs på ønsket sted.

Alle våre kurs skreddersys til ønsket lengde og mål-
gruppe. Passer det med en kort innføring eller ønsker 
dere en grundig fordypning?

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer.

NIOM
www.niom.no 
Tlf: (+47) 67 51 22 00
E-post: niom@niom.no
Sognsveien 70 A, 0855 OSLO, Norway

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
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Digital fremstilling av proteser
Har vil du få en forståelse av fremgangsmåten for å kunne 
produsere digitalt fremstilte proteser. Workshopen vil vise 
hvordan du skal gå frem fra avtrykk til ferdig protese og det 
vil være presentasjon av materialer underveis. 

Kursholder: Tanntekniker Rasmus Ekeborg,  
Ivoclar Vivadent

    
     Foto: Ivoclar Vivadent

     

Behandling av Zirkonia 
Hvordan behandler man zirkonia? Vi skal se på både for- og  
etterbehandling og forskjellige typer zirkonia, herunder den  
monolittiske. Det vil bli noe om sintring, sliping, porselens-
brenning mm. 

Hva gjør man og hvorfor gjør man det? Hvordan får du det 
beste mulige resultatet?

Kursholder: Tanntekniker Stein Aanerud

     
      Foto: Zirkonzahn

    

Digital implantatprotetikk
Titan base eller en individuell løsning? Ligger det begrens-
ninger ved bruk av digitale avtrykk? Hvilke alternativer finnes 
når det kommer til digitalt fremstilt implantatprotetikk? 
Hva er fordelene og ulempene ved de forskjellige løsnin-
gene og produksjonsmetodene? Hvilke problemstillinger 
man kan møte under tilvirkning av implantatretinerte løs-
ninger, og vise hvordan man kan løse de på en god måte.

Kursholdere: Tannteknikere Thomas Østvold og 
Stian Udahl, Den-Tech

    
     Foto: Dentalstøp

     

Hvorfor passer ikke bittskinnen?
Det vil være en kort presentasjon av ulike typer skinner. 
Vi skal innom avtrykk, gipsmodeller, artikulator, utforming 
og materialer samt fordeler og ulemper mellom analog og 
digital fremstilling. Hovedvekten blir på artikulering og ut-
forming.
Kursholder: Tanntekniker Rune Hansen

     
      Foto: Sunna D. Stephensen

Workshop
På årets fagsamling skal vi ha fire såkalte workshops. Det er 
vel mer korrekt å kalle dem presentasjoner eller demonstra-
sjoner, men vi bruker ordet «workshop» for nemhets skyld. 
Hver workshop vil vare i 45 minutter for å gi tid til mer enn 
bare å si «Velkommen», for å sette det litt på spissen. Vi 
håper at deltakerne vil få en innsikt i temaene og kanskje 
lyst på å lære mer. Det vil også bli tid til å stille spørsmål. 
Det er satt at tid til seks workshop sesjoner. Det betyr at hver 
deltaker vil få to sesjoner som kan brukes i utstillingen, i 
tillegg til allerede programfestet tid. 

De fire workshopene er:

- Digital fremstilling av proteser
- Behandling av Zirkonia
- Digital implantatprotetikk
- Hvorfor passer ikke bittskinnen?

Beskrivelsene av workshopene nedenfor og det endelige inn-
holdet kan avvike litt fra hverandre, men vi håper at disse 
smakebitene kommer godt med. 
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Perfekt for LAB!
Brite Tetron Mid

Spesialpris: 
Kr. 11 400,- inkl. mva.
(Veil. pris: kr. 14 000,-)

D-TEC og Morten har utviklet denne spesiallampen for tannteknikere og 
laboratorier hvor enhver nyanse av farger og skygger er av ytterste 
viktighet. Lampen har en styrke på 5780 lux og en perfekt 
fargetemperatur på 5700 kelvin. 

Ønsker du en annen lampe i Brite-serien? Vi har også tilbudspis på Brite 
Mid til kr. 5 600,-  og Brite til kr. 7 850,-.

Scan QR-koden for mer info:

Tlf.: 38 27 88 88 | dentalnet.no | post@dentalnet.no
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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 15 000. Tildelingen foretas i løpet av 
Fagsamling 2022. Du kan finne søknadsskjemaet på side 27. 

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.    
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Bursdager 
NTTF Gratulerer

60 år
Tron Lindhjem 19. mars 
Sverre Gundersen 23. mars 
Inger Dervo 8. april 

70 år
Stein Rørstad  20. 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. 

Administrasjonen får ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTTF  
beskjed når en kollega har gått bort. Vennligst kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller nttf@tannteknikerforbundet.no
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 Søknad
om stipend fra
 Norsk Orthoform Depots  Utdannelsesfond 2022

Søknaden sendes innen 17. juni 2022 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 15.000,-. Tildelingen foretas i løpet av Fagsamling 2022.  
Søknadsfrist er 17. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2022 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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Arbeidsgivers adgang 
til trekk i ansattes lønn 
Det viser seg at flere av mine ansatte ved en feil har fått utbetalt for 
mye i lønn i forrige måned. Kan jeg trekke det som er betalt for mye  
i den neste lønnsutbetalingen? I arbeidsavtalene står det at arbeids-
giver kan foreta trekk ved feilutbetaling.  

n.n

Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn og 
feriepenger er uttømmende regulert i  
arbeidsmiljøloven (aml) § 14-15 tredje 
ledd. Bestemmelsen lyder:

«Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjø-
res unntatt:

a) når det er hjemlet i lov,
b) for arbeidstakers egenandel til tjeneste-

pensjonsordninger som er omfattet av 
foretakspensjonsloven, innskuddspen-
sjonsloven eller offentlige tjenestepen-
sjonsordninger.

c) når det på forhånd er fastsatt ved skrift-
lig avtale,

d) når det ved tariffavtale er fastsatt regler 
om lønnstrekk for fagforeningskon-
tingent, herunder premie til kollektiv 
forsikring som er knyttet til medlemskap 
i fagforening, eller avgift til opplysnings- 
og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond,

e) når det gjelder erstatning for skade 
eller tap som arbeidstaker i forbindelse 
med arbeidet forsettlig eller ved grov 
uaktsomhet har påført virksomheten, 
og arbeidstaker skriftlig erkjenner er-
statningsansvar, eller dette er fastslått 
ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig 
fratrer sin stilling,

f) når det på grunn av gjeldende rutiner for  
beregning og utbetaling av lønn ikke har  
vært praktisk mulig å ta hensyn til fra-
vær på grunn av arbeidsnedleggelse eller 
arbeidsstengning i avregningsperioden.»

Videre fremgår det av aml § 14-15 fjerde 
ledd at trekk lønn «… skal begrenses til 
den del av kravet som overstiger det ar-
beidstaker med rimelighet trenger til under-
hold for seg og sin husstand».

Den aktuelle bestemmelsen i din sak er 
aml § 14-15 tredje ledd bokstav c).

I en fersk Høyesterettsdom fra desember 
2021 kom Høyesterett til at en arbeidsgi-
ver ikke hadde tilstrekkelig retts- og av-
talegrunnlag til å foreta trekk i lønn som 
følge av feilaktig utbetalt diettgodtgjørelse 

med grunnlag i aml § 14-15 tredje ledd 
bokstav c). I den aktuelle sak var følgende 
klausul tatt inn i arbeidsavtalen:

«Er det ved lønningsdag foretatt feil utløn-
ning, kan arbeidsgiver foreta den nødven-
dige justeringen ved neste eller påfølgende 
lønningsdager.»

Under henvisning til denne klausulen i  
arbeidsavtalen trakk arbeidsgiver et beløp 
fra arbeidstakers lønn som arbeidstakeren 
hadde fått utbetalt for mye i diettgodtgjørelse 
etter arbeidsreiser. Feilutbetalingen skyldtes 
en endring i regler og satser for diettgodt-
gjørelse som medførte at arbeidsgiver måtte 
legge om sitt datasystem for å kunne etter- 
følge disse. Inntil omleggingen ble gjennom- 
ført fortsatte arbeidsgiver å utbetale diett- 
godtgjørelse etter de gamle reglene og 
satsene, uten å informere de ansatte om dette. 
Etter noen måneder ble de ansatte varslet om 
at tidligere utbetalinger ville bli korrigert.

Én av arbeidstakerne aksepterte ikke 
arbeidsgivers lønnstrekk som følge av ut-
betalingen av for mye diettgodtgjørelse, og 
saken gikk helt til Høyesterett. Høyesteretts 
flertall konkluderte med at aml. § 14-15  
tredje ledd bokstav c ikke var oppfylt i det  
aktuelle tilfelle og derfor ikke tillot arbeids- 
giver å trekke arbeidstaker i lønn for å dekke 
inn for mye utbetalt diettgodtgjørelse.

Førstvoterende uttaler:

«(29) Hovedregelen [etter aml. § 14-15 
andre ledd] er altså at arbeidsgiver er 
avskåret fra å trekke ansatte i lønn. Men 
bokstav c inneholder et unntak. I saken her 
var det utvilsomt på forhånd, før trekkene 
ble gjort, inngått skriftlig avtale om trekk i 
lønn.

(30) Det spørsmålet saken reiser, er om 
det etter loven er tilstrekkelig at avtalen 
gir arbeidsgiver en generell trekkadgang 
ved fremtidige feilutbetalinger, eller om det 
kreves at avtalen regulerer en mer konkret 
trekksituasjon»

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.
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I sin oppsummering av lovfortolkningen uttaler før-
stvoterende:

«(44) I en situasjon hvor lovteksten er relativt åpen 
og lovforarbeidene ikke direkte omtaler spørsmålet, 
mener jeg at det må legges stor vekt på lovformålet. 
Dette trekker entydig i retning av en restriktiv tolk-
ning av unntaket i arbeidsmiljøloven § 14-15 andre 
ledd bokstav c.

(45) Konsekvensen er etter min mening at bestemmel-
sen må tolkes slik at den avtalen lønnstrekket bygger 
på, må konkretisere det aktuelle lønnstrekket i en slik 
grad at arbeidstakeren beholder forutsigbarhet for 
sine lønnsutbetalinger. For trekk som skyldes urik-
tige lønnsutbetalinger, må avtalen da i praksis være 
inngått enten i forbindelse med feilutbetalingen eller 
etterpå. Men dette er ikke til hinder for at trekkene 
i andre situasjoner kan konkretiseres allerede på et 
tidligere tidspunkt. En avtale som for eksempel gir 
arbeidsgiveren anledning til lønnstrekk for å dekke 
avtalte husleie- eller kantinekostnader arbeidstakeren 
løpende pådrar seg, mener jeg må kunne inngås alle-
rede i arbeidsavtalen. Forutsigbarheten for lønnsutbe-
talingene vil da være i behold» (våre uthevinger).

Høyesterett konkluderer med andre ord med at den 
generelle trekkbestemmelsen som var angitt i ar-
beidsavtalen ikke gir grunnlag for trekk etter aml. § 
14-15 tredje ledd bokstav c.

Hvilke følger vil dommen så kunne ha for deg som 
arbeidsgiver i den situasjon du står i?

Dommen er klar i forhold til at en standard og ge-
nerell avtaleklausul om lønnstrekk, for eksempel 
i arbeidsavtalen, ikke vil være tilstrekkelig for å 
utløse rett til lønnstrekk.  Et lønnstrekk som uteluk-
kende baseres på en generell klausul om lønnstrekk 
i arbeidsavtalen vil derfor med stor sannsynlighet 
være ugyldig.

Du anbefales derfor å informere de ansatte så tidlig 
som mulig om feilen som har oppstått og samtidig 
gå i dialog med de ansatte og søke å inngå særskilte 
avtaler med disse om trekkadgang i lønnen knyttet 
til de konkrete feilutbetalingene slik at arbeids-
takerne beholder forutsigbarhet for de fremtidige 
lønnsutbetalingene sine.

Det bemerkes at du som arbeidsgiver kan ha et 
rettmessig tilbakebetalingskrav selv om det ikke 
er grunnlag for motregning i arbeidstakers lønn, 
for eksempel ved den ulovfestede regelen om 
oppgjørskorreksjon (condictio indebiti); i tilfeller 
arbeidstaker forstår eller burde ha forstått at utbe-
talingen fra arbeidstaker ikke var korrekt. Dersom 
arbeidstakeren ikke har gode grunner for å motsette 
seg trekket, risikerer han søksmål med krav om til-
bakebetaling og et sakskostnadsansvar.

-o0o- Zirkonzahn Worldwide  –  Syd-Tirol  –  T +39 0474 066 680
info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

ZIRKONZAHN SHADE GUIDE 
Monolitisk Prettau® zirconia fargeskala identisk med ferdig 
restaurering, i form av en premolar samt øvre og nedre 
fortenner (kan tilpasses).

ZIRKONZAHN 
SHADE GUIDE

(1)
(2) (3)

(4)

Monolittisk zirkonia fargeskala i form av:

(1)  Øvre incisiv
(2)  Øvre incisiv med minimal reduksjon  for videre 

  karakterisering med incisalmaterialer
(3)  Nedre incisiv
(4)  Premolar

ZIRCONIA FROM 
THE DOLOMITESTHE DOLOMITES

PRETTAU® – THE MOST EXPENSIVE. 
FOR THE PATIENTS YOU VALUE.
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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, helse- og 
pensjonsforsikring til rabattert 
premie, tlf 08881

Informer om at du er NTTF-medlem. 

Kontorforsikring, næringsbygg,  
bil mm.

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

 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
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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... it 's
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Multi ...

630 MPa
49 % Translucency
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1170 MPa
 42 % Translucency

 NexxZr®
 T Multi

 

 Multifunctional esthetics. 
 Multiple indications. 
 
› In 20 Colors 
› Smooth color and translucency gradient
› Single-unit restorations up to multi-unit bridges

NexxZr T MultiYour personal contact:
 
Iris Hauer
M: +49 173 840 29 23
E: iris.hauer@sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US, Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.

Satisfied  
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*  Valid for one disc with  
a maximum usage of  
50 %. Promotion valid 
until 30th of April 2022.
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NYE! M2 MILLING UNIT COMFORT LINE
Ekstra stor Teleskoper Orbit (Ø 125 mm) – I kombinasjon med 
spesialholdere, tillater bearbeiding av alle vanlige myke og harde 
materialblokker med Ø 95 mm, Ø 98 mm, Ø 106 mm eller til og 
med Ø 125 mm, samt glasskeramikk og Raw-Abutment® blokker.
Materialblokker kan fjernes fra orbit og plasseres tilbake i samme 
posisjon med µm presisjon. Dette er spesielt nyttig ved justering 
av friksjonen til teleskoparbeider, og for to-stegs fremstilling av 
immediat ved implantatbårne proteser («Double Milling» –  Dobbel 
freseteknikk).

VIDEO!


