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Som helsepersonell plikter man å holde 
seg faglig oppdatert, og med den rivende 
teknologiske utviklingen vårt fag står i 
er det viktigere enn noen gang, og nå er 
mulighetene for faglig påfyll mange. Det 
blir fagdager på OsloMet i mai og NTTFs  
Fagsamling i september. 

Fagdager 6. og 7. mai
I år blir fagdagene arrangert som to sepa-
rate arrangementer, der NTTF og OsloMet 
v/tannteknikerutdanningen er ansvarlig 
for hver vår dag. 

Dagen i regi av tannteknikerutdanningen 
fylles med faglige tema som har fokus på 
samarbeid mellom tannhelseprofesjonene. 
Dagen blir delt i tre faglige temaer: Samar-
beid mellom tannhelsepersonell, Hvem er  
dagens eldre og hvilken betydning har kost- 
holdet for tannhelsen, samt ulike aspekter 
ved moderne keramiske restaureringer med  
spesielt fokus på zirkonia.

Med bakgrunn i at det er kommet ny nasjonal  
forskrift for helse og sosialfagene i Norge, 
med påfølgende nasjonale retningslinjer, 
ønsker tannteknikerutdanningen å forsøke  
å få til et bedre/mer formelt samarbeid mellom  
tannleger, tannpleiere og tannteknikere 
under utdanningen. Denne dagen blir ut-
danningsinstitusjonene invitert spesielt, 
med studenter, ledere og lærere. Gjennom 
programmet for denne dagen er målet å få 
profesjonsgruppene til å diskutere case på 
tvers av profesjonene og få fram interes-
sante måter å se tannbehandling på gjen-
nom ulike perspektiver. Om det lykkes kan 
kanskje flere forstå at det å samarbeide 
under planlegging, framstilling og ferdig-
gjøring/innsetting/sementering kan gi et 
bedre resultat enn om det kun er tannlegen 
som avgjør og bestiller tannerstatningene. 
Målet er et framtidig formelt samarbeid 
under utdanning. Foredragene følges opp 
med diskusjoner rundt relevante case. 
NTTFs medlemmer er også velkommen til 

denne dagen, og vi håper på gode disku-
sjoner rundt samarbeid i tannhelseteamet.

NTTFs fagdag vil også sette fokus på sam-
arbeid mellom fagprofesjonene.
Hovedattraksjonen vil være et 3-timers 
foredrag om den digitale arbeidsflyten av 
dr.med.dent Jan-Fredrik Güth fra LMU- 
universitet i München.

Presentasjonen drøfter anvendelsen av 
ny teknologi, som intraorale skannere, 
3D-ansiktsskannere, fresingsteknologi og 
3D-skrivere i kombinasjon med polymer- 
og keramiske materialer. Videre presen-
teres nye konsepter og deres integrasjon 
i vårt daglige arbeid med fokus på tverr-
faglig tilnærming mellom tannlege og 
tanntekniker. Forelesningen vil også gi 
deg spesifikke, kliniske opplysninger og 
praktiske tips. Spesielt vil det bli sett på 
muligheter ved intraorale skannere, nøy-
aktighet, den digitale fremtiden, og hvor-
dan samarbeidet mellom tanntekniker og 
tannlege kan forbedres. 

I tillegg vil Storebrand snakke om: Hvor-
dan ta grep om din pensjon, både for 
ansatte og bedriftseiere. De vil berøre Fol-
ketrygden, tjenestepensjon, tidligere opp-
tjente rettigheter, og egen sparing. Veien 
frem til pensjon, og sykdom både i kort og 
langtidsperspektivet. 

Studenter og ansatte ved tannteknikerut-
danningen er selvsagt også velkommen til 
NTTFs fagdag.
Programmet for fagdagene er viktig og 
spennende, og vi håper mange medlem-
mer vil benytte anledningen til å delta på 
foredragene, og bidra til gode diskusjoner 
rundt samarbeid mellom de ulike fagprofe-
sjonene innen tannhelseteamet. 

NTTFs Fagsamling
Til høsten blir det tradisjonen tro fagsam-
ling. Det blir to dager fullspekket av høyak-

Gode muligheter  
for faglig påfyll!

LEDER

Til høsten blir det 
tradisjonen tro 
fagsamling. Det blir 
to dager fullspekket 
av høyaktuelle 
foredrag, og det er 
tilrettelagt for en flott 
dentalutstilling. Det 
blir faglige foredrag 
på flere felt innen 
både avtagbar og fast 
protetikk.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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tuelle foredrag, og det er tilrettelagt for 
en flott dentalutstilling. Det blir faglige 
foredrag på flere felt innen både avtag-
bar og fast protetikk. Under åpningen 
blir vi oppdatert på både journalføring 
og den fremtidige programplanen for 
tannteknikerutdanningen. Under fag-
programmet får vi høre om printede 
versus freste materialer til og prote-
ser, samt generell avtagbar protetikk. 
Det blir også foredrag om morfologi og 
porselens-sjikting for å oppnå naturtro 
farge, og vi får et innblikk i hvordan 
den digitale hverdagen kan være. Gull-
sponsorene stiller i tillegg med egne 
foredrag.

Nytt i år er at NTTF arrangerer et ekstra  
kurs etter fagsamlingen er avsluttet. 
Dette kurset handler om morfologi og 
porselens-sjikting, og vi får høre om fi-
losofien bak arbeidsmetoden til Shigeo  
Kataoka fra OCTC i Japan. Det blir demon- 
strasjon av oppbygging og sjikting av to  
sentraler ved hjelp av to ulike fremgangs- 
måter på E-max. I tillegg til demonstrasjon  
får vi forklaring av hans teori.

Ved NTTFs rådgivningstorg kan medlem- 
mene få rådgivning på flere felt. NPE vil  
kunne svare på spørsmål rundt journal- 
føring, og vi vil ha advokat fra Wahl- 
Larsen Advokatfirma AS tilstede for deg  
som har juridiske spørsmål, og vi og våre  
samarbeidspartnere vil også kunne gi råd  
innen privat- og bedriftsforsikringer mm.  
Her kan du også slå av en prat med styret  
om utviklingen i organisasjonen, faget 
og bransjen. 

NTTF legger stor vekt på utstillingen også  
i år, og vi ser frem til en stor dentalut- 
stilling som presenterer nyheter, tilbud 
og gode råd for deltakerne. Vi håper og 
tror at våre trofaste utstillere er med 
denne gangen også, og at de vil ha med  
seg et godt utvalg produkter og nyheter  
å vise frem. Utstillingen er en viktig del  
av vår fagsamling, og det er satt av hele 5  
programfrie timer slik at alle skal kunne  
få en prat med leverandørene. Jeg retter  
en stor takk til KA Rasmussen og Novus  
Supply som har takket ja til å være 
gullsponsorer for arrangementet. Deres 
betydelige økonomiske bidrag gjør det 
mulig for oss å lage en flott fagsamling.

NTTFs årsmøte blir avholdt fredag 20. 
september. Det kommer nærmere in-
formasjon om dette i årsmøtepapirene 
som medlemmene får tilsendt i slutten 

av august. Delta på årsmøte og bruk din  
stemmerett!

Du kan lese mer om fagsamlingen i NTTFs  
programhefte. Vi håper og tror på stor 
oppslutning om fagsamlingen til høsten. 
Som tanntekniker kan du i løpet av disse  
dagene tilegne deg ny kunnskap, få med  
deg nyheter i utstillingen, og være med å  
avgjøre viktige spørsmål om det videre 
arbeidet i NTTF. NTTFs fagsamling er  
årets største bransjetreff. Hold av disse 
dagene til gode faglige foredrag og sam- 
vær med gode kollegaer.

Jeg håper å treffe deg på årsmøtet og 
Fagsamlingen til høsten. 

Du skal vel delta på årets største 
tannteknikertreff?

Nytt i år er at NTTF arrangerer et ekstra kurs etter 
fagsamlingen er avsluttet. Dette kurset handler 
om morfologi og porselens-sjikting, og vi får høre 
om filosofien bak arbeidsmetoden til Shigeo 
Kataoka fra OCTC i Japan. Det blir demonstrasjon 
av oppbygging og sjikting av to sentraler ved hjelp 
av to ulike fremgangsmåter på E-max. I tillegg til 
demonstrasjon får vi forklaring av hans teori.

DET SKJER I 2019
APRIL
29. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2 

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

Stockholm 

JUNI
7. 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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Keramer på  
misfarget front
Oversatt fra «Das Dental Labor» 9/2017 side 86-95, av tanntekniker Lars Alhaug

Dette tilfellet, en utfordrende sak, måtte mestres.  
To keramkroner på henholdsvis 11 og 21. Pilarene  
var svært misfarget, noe som vanskeliggjorde 
arbeidet betydelig. Det skulle ikke kompromisses  
på kravet til estetikk. Veien mot målet gikk via bruken 
av presskeramkapper av zirkonoksidforsterket 
lithiumsilikat (her Celtra-Press) og videre oppbygging 
med individuell sjiktteknikk (her Celtra-Ceram). 
Forfatteren er svært opptatt av de mange-artede, 
lysoptiske fenomenene i en naturlig tann. De kan, 
som han her vil vise, la seg virkningsfullt imitere ved  
å gå systematisk fram og med de rette materialene.

Et viktig grunnlag
Et viktig grunnlag for tanntekniske 
arbeider er å vurdere de eksisterende, 
naturgitte forholdene. Eksempelvis; det 
å studere grundig tannfargene og deres 
interaksjon med lyset er en grunnforut-
setning for å kunne lage keramkroner 
hvor legfolk slett ikke, og knapt eksper-
ter, uten å se nøye, kan se at tennene 
faktisk er kroner. Utfordringen blir 
ikke mindre nå det handler om å lage to 
«vakre» kroner ved siden av hverandre 
midt i fronten. Vi skal ikke bare lage 
én tann som ligner nabotennene, men 
også lage en dobbeltgjenger ved siden 
av den ene kronen. Men, med de riktige 
materialene og en systematisk fram-
gangsmetode er utfordringen «halvpar-
ten så vanskelig, dobbelt så vakker».
Mens fagpressen for tiden er mest 
opptatt av monolittiske restaurasjoner 
(helkeram), vil vi i dette pasienttilfellet 
beskrive de virkningsfulle mulighetene 
vi har med moderne sjiktteknikk i kom-
binasjon med et presskeram. Spesielt 
vil vi fokusere på det å få fram de lysop-
tiske egenskapene.

Først solo, så duo
Pasienten, en kvinne på 33 år, skulle ha 
nye keramkroner på 11 og 21. Prepa-
rasjonene besto av en 11 med en godt 
synlig stiftkonus i metall og en 21 som 

var svært misfarget. Den unge kvinnen 
hadde høye krav til det estetiske og øn-
sket kroner som ikke skilte seg ut fra de 
naturlige tennene. Hun beskrev ønsket 
som «vakre, prominente (ikke ‘flate’) og 
perfekt samstilte med hverandre». Van-
skeligheten lå i de to misfargede pila-
rene (bilde 1). Stiftkonusen i metall ville 
bli vanskelig å dekke og da den gamle 
kronen kom av på 21 viste det seg at pi-
laren der var like mørk som den til 11. 
Det gjaldt å dekke denne misfargingen 
og få anlagt et jevnt, tannfarget grunn-
lag før selve sjiktningen.

Løsningen: zirkonoksidforsterket 
lithiumsilikat
Ved å bruke en opak, konvensjonell 
zirkoniakappe kunne prepareringene 
teoretisk dekkes godt. Men alle som 
arbeider med keramer vet hvor vanske-
lig det er å få til et levende fargespill 
i kronene når kappene er tett opake. 
Translucensen, eller, mangelen på 
denne i konvensjonell zirkonia, gjør det 
nærmest umulig å lykkes optimalt for 
tannteknikeren i slike tilfeller. I vårt 
tilfelle valgte vi derfor å lage kappene 
av zirkonoksidforsterket lithiumsilikat 
(her Celtra-Press). Denne svært sterke 
glasskeramen har lysoptiske egenska-
per som ligner på en naturlig tann. Hva 
består disse lysoptiske egenskapene i? 

 1 Utfordrende: pilartann 
11 med stiftkonus i metall-
farget metall og 21, også 
sterkt misfarget.

 Forfatter

MDT Darryl Millwood
Dental-Labor-Gemeinschaft
Millwood
D-82418 Murnau
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får vi svaret. Lithiumsilikatkrystallene 
i dette keramet har en spesiell mi-
krostruktur (500 til 700 µm) og denne 
korresponderer med lysbølgeområdet 
i naturlig lys. Derfor får materialet 
også fram f.eks. opalescens. Fordi ma-
terialet har så stor andel glass og har 
en svært jevn partikkelstørrelse, opp-
nås det en translucens, opalescens og 
fluorescens som ligger helt opp til det 
en naturlig tann eier. De homogene, in-
dustrielt framstilte pelletene fås i tran-
slucensgradene HT-høy, MT-middels 
og LT-lav. Slik kan vi få dekket kravet 
til translucens for de varierende tilfel-
lene vi møter. Selv med de virknings-
fulle, lysoptiske egenskapene til vårt 
materiale her (kameleoneffekt), er det 
bare med den påfølgende høyestetiske 
sjiktningen at vi oppnår det optimale 
resultatet i tilfeller som dette. Derfor 
må Celtra-Press kappene, som farge-
bærende basis forblendes manuelt med 
tilpasset sjiktkeram (her Celtra Ceram).

Framstilling av kappene
Arbeidsmodellene ble digitalisert og 
kappene på 11 og 21 konstruerte vi så 
med CAD-Software (bilde 2). Plass for 
sementen generer programmet automa-
tisk. Vi la inn et parameter om minste 
materialtykkelse på 0,8 mm. Med den 
såkalte Inside Core-teknikken skulle 
de misfargede preparasjonene dekkes 
etter at kappene var presset. Vi benyt-
tet altså her Inside Core-teknikk etter 
Darryl Millwood. Med en blanding av 
Opakdentin (OD) og Dentin Effektmas-
ser (DE) i det cervikale området og i den 
insisale tredel av kappene oppnådde vi 
senere å få til en basis med en naturlig 
lysoptisk virkning. 

Men tilbake til kappene. De CAD-kon-
struerte kappene freste vi ut av en 
blokk med utbrennbar voks og justerte 
formen på disse med litt voks-håndar-
beid (bilde 3). Så smeltet vi på 3,5 mm 
tykke støpekanaler i voks på kappenes 
tykkeste del og med tanke på at mate-

 2 CAD-designet konstruksjon av kappene.

 3 Kappene frest i utbrennbar voks.

 4-5 Kappene med 
støpestifter i voks klar 
til investering.
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rialet skal flyte lettest mulig inn i mo-
delleringene (bildene 4 og 5). Antall 
pellets som benyttes til pressingen er 
avhengig av vekten på «støpene» i voks. 
Vi valgte å bruke MT-graderingen (mid-
dels translucent) på begge kronene og i 
farge A2. Investeringsmassen vi brukte 
er laget av samme fabrikant og er spe-
sialutviklet for dette presskeramet. Det 
vi har erfart er at det ikke danner seg 
noe reaksjonssjikt under pressingen og 
slik slipper vi å legge støpet i syrebad. 
Massen er dessuten svært smidig og gir 
detaljskarphet av øverste klasse (bil-
dene 6 og 7).

Når det gjelder investeringen, tørketid, 
forvarming og pressing, avkjøling og 
frigjøringen fra investmenten, følger vi 
de kjente prosedyrene for dette (bildene 
8 og 9).

Det sikre grunnlaget
Med de vellykkede kappene var grunn-
laget lagt for sjiktningen. De sterkt 
misfargede preparasjonene, særlig fra 
det midtre partiet og ned mot insisalt, 
kunne vi, som nevnt ovenfor, maskere 
perfekt ved bruk av Inside Core-teknik-
ken. Samtidig oppnådde vi å få til en 
lysoptisk, naturlig translucens i det cer-
vikale området ved tannkjøttsranden. 
Kappene hadde også fått opaliserende 
kvaliteter. Hva er dette med opalise-
rende effekt? Å få til opaliserende ef-
fekt, dette lysoptiske fenomenet i et 
arbeide, er like viktig som kravet til 
translucens og fluorescens. Opalescens 
gir tannen liv – noe likt et spektralfil-
ter, der prismene i det insisale området 
sørger for at rødt-orange og blått lys 
reflekteres (bilde 10). Å imitere denne 
egenskapen i en tannerstatning er en 

 6-7 Investeringsmassen har 
optimale flytegenskaper.

 8-9 De pressede kappene i zirkonoksidforsterket lithiumsilikat-keram. 
Materialet har opaliserende og dekkende kvaliteter.
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utfordring. Men med et godt mikrostrukturert keram, er det faktisk 
problemfritt. Kappene passet perfekt på modellen og dannet der-
med en solid basis for den påfølgende, detaljerte sjiktningen med 
kerammasser.

Oppleggingen av «porselenet»
Fordi vi her benyttet produktet Celtra generelt, begynte vi oppleg-
gingen av kerammassene med det lavbrente, leucittforsterkede 
feldtspatkeramet Celtra-Ceram. Det er laget for å kunne brukes 
på både zirkoniakapper, lithiumdisilikat og lithiumsilikat-kapper. 
Overflaten på kappene sandblåses med 110µm aluminiumoksid 
med et trykk på 1,4 bar og deretter renses de med dampspyling. 

I vår porselensovn bruker vi et program som heter «PowerFire». 
Dette brenneprogrammet gir Celtra-Press kappene den endelige 
bøyfastheten. Det er da ikke nødvendig med noe wash-brand sjikt.

TIPS
Når vi brenner Celtra-Press arbeider legges disse på en brenn-
matte som igjen ligger på understøttelse av enten keram- eller 
investmentmateriale. Andre stifter hindrer den nødvendige 
varmeledingen og kan danne et stresspunkt der de er i kon-
takt med kronen/kappen, og det kan lede til sprekkdannelse 
eller brudd.

 10 Snitt gjennom en naturlig tann som forbilde for en 
imitasjon av den indre kjernen i den midtre-mot-det-
cervikale området av kronen.

 13 Snitt gjennom en naturlig tann som forbilde for imite-
ring av den indre kjernen i den insisale tredelen av tannen.

 11-12 Oppbygging i det cervikale og labiale området med en blanding av OD2 og OD5 i forholdet 3:1.

 14 oppbyggingen av midtre til insisale partiet med en blanding av 
Opak-Dentin og Dentin-Effekt masser.

 15 Kronene brennes på en matte, ikke på stifter.
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 16 Kappene etter påbrenning av Opak-Dentin og Dentin-Effekt masser.

 18 Cut-back i dentinsjiktet før…

 19 …komplettering med insisalmasser

 21 Etter første dentinbrenning.

 17 Fluoriserende egenskaper ved å 
benytte en blanding av Power-Dentin 
og Dentin Effekt masser.

 20 Forbildet og kopiering av dennes 
morfologisk utforming palatinalt.

 22 Opal-Effekt masse 3 (= gul/oransje transparent med 
opaliserende fargeskimmer) i kronekantområdet.
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Internt fargespill
Nå la vi opp en kjerne i den midtre tre-
delen av kronene. Målet med det var 
å legge inn et fargebærende «indre». 
Det best egnede materialet til dette var 
settets opakdentin. Dette har en sterkt 
dekkende virkning. Disse massene er 
lik i chroma og fargetone som dentin-
massene, men har 25% større opasitet. 
Denne massen har derfor positiv be-
tydning for lys- og translucenseffekten 
i kjernen på arbeider som dette. Far-
gene vi valgte ble OD2 og OD5 blandet 
i forholdet 3:1 og dette plasserte vi i 
det sentrale området av labialflaten 
(bildene 11-12). Den samme massen la 
vi også opp på hele palatinalflaten.

Inside Core-teknikken
I den insisale tredelen av kronene blan-
det vi en masse, halvparten av hvert, 
i Opak-Dentin og Dentin- Effektmasse 

(DE3) og la dette inn som en indre 
kjerne (bilde 13). Dentin-Effektmas-
sene er svært intensive og bevirker 
virkelig den effekt de er tiltenkt. Ved 
å blande den med Opak-Dentin opp-
nådde vi den effekten som vårt tilfelle 
krevde. Blandingen imiterte således 
den indre fargen i insisalområdet. 
Passende til denne kjernen bygde vi 
så opp insisalkanten med en blanding 
av Opak-Dentin 1 med Effektmasse 3 
(bildene 14-15). Vi brente så denne 
oppbygningen og kronene så lovende 
ut med en «kjerne» i fargen vi ønsket 
(bilde 16).

Fluoriserende virkning
For å få fram den viktige fluorescensen 
brukte vi det høykromatiske, fluorise-
rende Opak-Dentinet (OD). Pulveret 
blandet vi med effektmassene DE3 og 
DE8 i forholdet 1:1 (DE3 og DE8 som 

 23 Øvre sjikt «round-about» samt 
også komplettering av kronene, ved 
bruk av en Opal-Effekt masse.

 24 Ferdige kroner på modellen.

 25 Resultatet i munnen.
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den ene halvpart) og la dette opp over det 
brente første-sjiktet. Siden dentinmassene 
også inneholder fluoriserende oksider, får 
også dette sjiktet en naturlig fluoriserende 
virkning (bilde 17). Så kompletterte vi opp-
byggingen med dentin og insisalmasse og 
brente kronene i denne første dentinbren-
ningen (bildene 18-20). Fargespillet be-
gynte virkelig å ligne det optimale vi var 
på jakt etter og det med relativt lite strev 
med sjiktningen siden kronene som sådan 
fikk mye av fargespillet fra kjerneområdet 
(bilde 21).

Opaliserende «overtrekk»
Etter den første dentinbrenningen sto fin-
sjiktningen igjen. Skulderområdet dekket vi 
med Opal-Effekt 3 (OE3) (bilde 22). Til slutt 
la vi opp et Opal-Effekt 1 (OE1) lag over hele 
kronen. Denne massen brukte vi også til å 
komplettere formen på kronene (bilde 23). 
Opal-Effekt 3 har en lett gul-orange transpa-
rens og også et opaliserende fargeskimmer 
som sørger for en naturlig fargetone også i 
partiet opp mot kronekanten. Etter 2. den-
tinbrenning viste kronene en fullkommen 
fargegjengiving. Formen måtte finjuste-
res litt. Med en avsluttende mikro og ma-
krostrukturering av labialflaten fikk vi fram 
en morfologi som så naturlig ut og så var 

det kun igjen å gjøre en male- og glasur-
farge «make-up» før den siste brenningen. 
En etterbehandlende polering med børster 
fikk deretter fram den rette, endelige glans-
graden (bildene 24-25). 

Hvordan gikk det?
Etter litt innsliping i munnen, så vi to kro-
ner med et vakkert naturlig fargespill. De 
sterkt misfargede prepareringene var full-
stendig «gjemt» og kunne ikke en gang anes 
(bilde 25). I området ved gingiva så vi den 
opaliserende effekten og også Celtra sin 
naturlige translucens. Det innstrømmende 
lyset interagerte svært godt med den natur-
lige strukturen i så vel mykvevsområdet og 
tannsubstans som i de kunstige kerammas-
sene.

Sluttord
Først duo så solo – Deretter Celtra-Press 
med det gode grunnlaget – Så den individu-
elle sjiktningen med tilhørende materialer. 
Og resultatet: Se bilde 26. Den doble utfor-
dringen kunne mestres og var «halvparten 
så vanskelig» og resultatet «dobbelt så vak-
kert». Begge kronene ble optisk identiske 
og de føyde seg fint inn i tannrekken både 
med form og farge.

 26 Stadiene i arbeidsprosessen:  
Kappene - den indre kjernen - 
etter dentinbrenningen - og så 
resultatet på modell.
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 Dentalbransjen forandres raskt. I dag er det veldig vanske- 
 lig å si noe om framtiden, kanskje vanskeligere enn noen  

gang tidligere. Klinikker og labber slås sammen og blir større, 
samtidig er pensjonsavgangen stor. Kanskje kommer ikke ut-
danningene av tannleger og tannteknikere å strekke til i fram-
tiden. De seneste månedene har vi hatt flere stillingsannonser 
i Tandteknikern og på förbundets hjemmeside enn noen  
gang tidligere. Mange har behov for flere ansatte. Men hva er  

det egentlig labben etterspør? Vår spørreundersøkelse har 
gått ut til 148 medlemslabber, så langt har halvparten svart, 73 
stykk. Det gir naturligvis ikke et fullstendig bilde av bransjen, 
men i det minste en pekepinn om hvor vi er på vei. Vårt håp  
er at enda flere av medlemslabbene skal svare. Vi tenkte også  
å sende ut den til ikke-medlemslabber for å få et enda bedre bilde.  
Tanken er også at vi skal fortsette med liknende undersøkelser  
framover både på hjemmesiden og i Tandteknikern.
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Svensk tannteknikk 
anno 2018 
Av Björn Hasselblad (tekst og grafikk) | tandteknikern@dentallab.se

Når startet bedriften?

Hvordan er aldersfordelingen?

Hvor mange ansatte er det på 
labben?

Hvordan er kjønnsfordelingen?

Hvor mange har utdanning som 
tanntekniker?

Hva jobber dere med?

Etablering av bedrifter har halverts på 
2000-tallet sammenliknet med tidligere

1 800 personer arbeider i dag i svenske 
tanntekniske bedrifter. Halvparten går på 
pensjon om 5 til 10 år. Alderspyramiden 
peker i feil retning. 

Et stort flertall av bedriftene i 
tannteknikerbransjen er små bedrifter

Kjønnsfordelingen er ganske jamn, men 
kommer å forandres om man ser på de 
seneste års kullene på skolene. 

Antall utdannede tannteknikere på labbene 
har sunket noe.

I dag er fordelingen jamn mellom de ulike 
arbeidskategoriene. 
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Trenger dere flere ansatte?

Hvordan har arbeidsstyrken 
endret seg de siste to årene?

Anvender dere 3D-printing?

I så fall hvilke?

Hvilke behov ser du fremover 
og hvordan tror du fremtida  
ser ut?

Hvordan synes du at markedet 
har forandret seg de seneste 
året?

Hvilken rekrutteringskanal vil 
du bruke?

Hvor stor del av produksjonen 
(i prosent) tilverkes med CAD/
CAM-teknikk?

Kanskje ikke så overraskende tall da man 
forventer pensjonsavgang og at ny teknikk 
krever tilleggsutdanning. 

Att 28 prosent allerede anvernder 
3D-printing er kanskje lite overraskende. 

Artikkelen er gjengitt med  
tillatelse fra Tandteknikern.

Bredden i yrket består, også på 
rekrutteringssiden. 

Det er et overveiende positiv syn på 
fremtida.

Digitaliseringen øker mengden av DAC/
CAM og stadig flere 3D-printede arbeider 
utføres. 
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På besøk hos Christianssand  
Dentallaboratorium  

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 31. artikkelen har vi 
besøkt Christiansand Dentallab.

Christianssand Dentallaboratorium ligger sentralt til i Kristiansand sentrum i øverste 
etasje, i en høy forretningsbygning like ved jernbanestasjonen. De har utsikt i tre 
himmelretninger, og har full kontroll på ferjetrafikken, flyavganger og togtrafikken i 
byen, mens de lager tenner for befolkningen i Kristiansand og omegn.

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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På besøk hos Christianssand  
Dentallaboratorium  

Det er eierne Per Øyvind Strand og Oskar 
Theodorsson som tar imot i lyse fine lokaler.

Per Øyvind begynte på tannteknikerlinjen 
på Sogn videregående skole i 1988. Etter endt 
skolegang gikk han i lære hos tanntekniker 
Terje Lindstrøm.

Etter avlagt svenneprøve fikk Per Øyvind jobb 
i Oslo en kort periode før han fikk tilslag på 
jobb på Christianssand Dentallaboratorium 
høsten 1993. Per Øyvind er opprinnelig fra 
Larvik, men trives godt med å jobbe på Sør-
landet.

Oskar har en helt annen faglig bakgrunn. 
Han kommer fra Island, og begynte i faget 
i 1977 som 16-åring. Da begynte han som 
lærling hos en tannlege, og var ferdig med 
studiene i 1981. Han arbeidet deretter på to 
forskjellige laboratorier i Reykjavik før han 
startet eget laboratorium. Dette laboratoriet 
drev han fram til 1992. På det tidspunkt ble 
han grepet av eventyrlyst, og dro til Tyskland  
og jobbet der i tre år. Så ble han headhuntet 
til T. P. Nova i Sverige. De kom og hentet han  
i Tyskland. Han måtte etter hvert erkjenne at  
han ikke trivdes så godt i Sverige, så i 1994 
flyttet han tilbake til Reykjavik. Da var det 
beklagelig nok dårlige tider på Island, så det  
var bare å pakke kofferten igjen.

Denne gangen tok Oskar turen til Norge, og  
fikk jobb hos Dag Hauge på Vest Dental i 
Oslo. Der arbeidet han i fire år. Så flyttet han  
nok en gang tilbake til Island og Reykjavik. 
Her startet han igjen eget laboratorium. Han  
drev her i 10 år, til finanskrisen innhentet  
ham. Da var det bare å pakke kofferten igjen. 
Han søkte etter jobb flere steder både i Norge  
og Sverige. Slik endte han opp i Trondheim 
og Scandinavian Dental Service as. Her job-
bet han noen år før han startet Trondheim 
Dentallaboratorium.

Dette laboratoriet drev han inntil han en 
dag fikk en telefon fra Torfinn Bergholm, 
hvor han spør om Oskar kunne tenke seg å 
kjøpe seg inn i Christianssand Dentallabo-
ratorium sammen med Per Øyvind.

Christianssand Dentallaboratorium var 
tidligere eiet av Torfinn Bergholm og Knut 
Oppebøen. De startet opp i 1982.

Oskar sa ja til tilbudet, og slik havnet han 
på Sørlandet. Så får vi håpe han roer seg 
ned og trives på vår sørlige landsdel.   

 CHRISTIANSSAND DENTALLABORATORIUM
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Per Øyvind og Oskar overtok laborato-
riet våren 2013. De forteller at de lager 
alt innen faget, fra enkle avtakbare 
proteser til bittskinner og at de opp 
gjennom årene har tilegnet seg mye 
implantaterfaring.
De nyter godt av sin lange og allsidige 
erfaring samtidig med at de har en til i 
staben som er utdannet tanntekniker, 
og i tillegg har de to erfarne assistenter. 

På Christianssand Dentallaboratorium  
tar de også imot filer fra intraoral skan- 
ning. Jeg har inntrykk av at de på Sør-
landet er langt fremme i så måte. Tid-
ligere sendte de fra seg fresearbeider, 
men har etter hvert innsett at tiden var 
moden for slike investeringer. Nå tar 
de også imot skanne- og freseoppdrag 
fra andre kollegaer.

I mange år brant de porselen på titan, 
men nå er det mest zirkonia. Enten i form  
av monolittisk zirkonia eller zirkonia 
supplert med pålegging av porselen for 
å få en bedre estetikk. I mange tilfelle 
bestemmer de hvilken teknikk som 
skal brukes etter dialog med tannlege.

Christianssand Dentallaboratorium 
flyttet inn i sine nåværende lokaler i 
1990. Dette har de ikke angret på, og 
de har nå flere av sine kunder i samme 
gård. Denne nærheten gir dem en god 
og tett kontakt, som både tannlege, 
tanntekniker og pasient nyter godt av.

Når vi begynner å snakke om fremti-
den forteller Per Øyvind og Oskar at de 
har satset på Zirkonzahn med fresing 
i huset. Med andre ord, de satser på 

«kortreiste» tenner og god service. Noe 
de har tro på. De har et stort utvalg av 
materialer og derfor mye å velge mel-
lom i forhold til hva de hadde før, med 
andre leverandører.

Tidligere brukte de Nobel Biocare i stor 
grad, men etter at de flyttet sin pro-
duksjon til USA ble dette vanskeligere 
grunnet usikker logistikk og et noe be-
grenset materiellutvalg.

På spørsmål om Per Øyvind og Oskar har  
tro på produksjon av avtakbar protetikk, 
svarer de at det fortsatt vil være etter-
spørsel etter dette, men at den trolig vil 
avta noe, men foreløpig har de et jevnt og  
godt tilsig. De ser det som et tegn i rik-
tig retning fra myndighetene at de fra 
noen år tilbake gir trygderefusjon på 
lokatorfester på underkjeveproteser.

I enkelte tilfeller ønsker tannlegen en 
midlertidig protese som en start på et 
implantatarbeid, men i de aller fleste 
tilfeller lages midlertidige implan-
tat-kroner og -broer på dagen. Pasien-
ten blir da operert tidlig på dagen, og 
går fornøyd hjem på ettermiddagen 
med tenner i munnen.
Og når det nå er blitt trygderefusjon på 
enkelte kasus med underkjeveproteser 
på 2 implantater kan nok det også på-
virke produksjonen.

Til avslutning sier Per Øyvind og Oskar 
at de vil satse på kortreiste produkter, 
yte god service samt holde seg faglig 
oppdatert og utdanne seg for fremtiden 
for å holde tritt med den faglige utvik-
lingen.
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Mitt liv som  
tanntekniker 

Noen betraktninger om tannteknikerfagets utvikling slik jeg har opplevd det i relasjon til 
kvalitetssikring og fagutdanning etterfulgt av spørsmålet: Hvor blir det av håndverkeren?

I november 1963 emigrerte jeg til USA. Jeg hadde blitt tatt 
opp på New York University hvor jeg studerte kjemi i tre 
semestre uten å briljere noe særlig i det faget. Ble lysten 
på å finne fremtiden i et håndverksfag da jeg en dag så en 
annonse i New York Times hvor en privat tannteknikerskole, 
New York School of Mechanical Dentistry, søkte nye elever. 
Meldte meg på opptaksprøven og fikk der utlevert to avlange 
gipsstykker og en kniv samt bilder av en overkjeve sentral 
og en molar som jeg skulle skulpturere i løpet av en halv 
time. Fikk så utlevert tre stk. klammertråd og en tang med 
beskjed om å bøye trådene slik at de fikk lik fasong som på 
fremlagte bilder. Det hele ble avsluttet med et intervju med 
skolens eier. Uken etter ble jeg opptatt som elev og gjennom-
førte i løpet av tre år skolens kurs i Dental Laboratory Techn-
ology og kurs i Dental Steel Technology. Har aldri angret på 
at jeg valgte dette faget. Fasinerende fra første stund!

Da jeg bestemte meg for å flytte tilbake til Norge i 1966 fikk 
jeg ansettelse hos Stokstad & Berg i Oslo fram til høsten 1968 
da jeg ble ansatt ved Kongsvinger Centrallaboratorium hos 
Harald Gihle og Erling Holth. Jeg hadde lyst til å starte for 
meg selv, men min amerikanske tannteknikerutdanning ble 
ikke godkjent her hjemme. Måtte derfor opp til norsk sven-
neprøve. Tok deretter fagene bokføring og faglig kalkulasjon 
slik at jeg kunne henge mesterbrevet på veggen. I 1972 star-
tet jeg firmaet Tannteknikk på Kongsvinger og meldte meg 
inn i Hedmark og Oppland tannteknikerforening (HOT), hvor 
jeg fant meg godt til rette blant hyggelige kolleger. Der ble 
det arrangerte interessante faglige kurs og jeg ble etter hvert 
med i styret. Innmeldingen inkluderte medlemskap i Norges 
Tannteknikermesterforbund, NTMF. De store fagsamlingene 
som NTMF holdt gjorde foreningsarbeid enda mer lokkende 
og jeg ble i 1991 valgt inn som styremedlem med Johan 
Svein Fridheim som leder. 

På privat initiativ og innskytelse registrerte jeg meg i slut-
ten av 1989 på et kurs som ble arrangert i Nottingham av 
det engelske tannteknikerforbundet Dental Laboratories 

Association, DLA. Det hadde tittelen «Guide to Good Manu-
facturing Practices for Dental Laboratories and Suppliers» 
med undertittel: «Quality Assurance Requirements for the 
production of Dental Prostheses and Appliances. » Det viste 
seg å være britiske tannteknikeres aller første møte med kva-
litetssikringssystemet ISO 9002 – 1987. Jeg meldte meg på 
fordi jeg hadde en anelse om at kurset kunne ha innvirkning 
på hvordan jeg selv skulle klare å møte den økende importen 
av tanntekniske arbeider fra lavprisland, som plutselig var 
blitt et stort problem for bransjen vår. 

Kurset var kjempeinteressant og gikk over to intense ar-
beidsdager med likevel god anledning til kontakt med øvrige 
kursdeltakerne. En av dem het Nicolas van Santen og var 
fra Holland. Han presenterte seg som kasserer i organisa-
sjonen FEPPD, Fédération Européenne et Internationale des 
Patrons Prothésistes Dentaires, og spurte meg om hvorfor 
ikke Norges Tannteknikermesterforbund var interessert i å 
melde seg inn i FEPPD som var en paraplyorganisasjon for 
europeiske tannteknikerforbund. Jeg måtte medgi at dette 
visste jeg ingenting om, men lovet å ta det opp på neste sty-
remøte i NTMF. Jeg fortalte styret om opplevelsen og fikk 
da i oppdrag å ta kontakt med FEPPDs leder T.S. Roadley 
som straks ønsket Norge hjertelig velkommen. Dermed ble 
NTMF i april 1991 opptatt som det tolvte medlemsland i den 
forsamlingen. Danmark var allerede medlem og Sverige kom 
senere med som medlemsland nr. 13.

Som representant for Norge fikk jeg mange interessante opp-
levelser i den sammenheng i årene som kom. En av de opp-
gavene FEPPD hadde tatt på seg var å få EU-kommisjonen til 
å definere oss tannteknikere som produsenter av tannerstat-
ninger og ikke tannlegene, som svært gjerne ville defineres 
som produsenter. Etter mange diskusjoner kom vi frem til at 
dersom tannlegen blir betegnet som produsent, hvor skal han 
få alle produksjonsopplysningene fra? Jo, fra tannteknikeren! 
Derfor måtte vi uansett utfall ha kvalitetssystemet innført i 
våre laboratorier. Det arbeidet kunne vi ikke komme utenom! 

Av Stein Staal (tekst og bilde) | tannstein@east.no
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Etter to møter i Brussels med EU-kommisjonen i 1993 ble det 
avgjort at vi tannteknikere fikk betegnelsen produsenter av 
medisinsk utstyr. Stor seier! 

Samtidig med dette arbeidet FEPPD også med en ny tanntek-
nikerutdanning som skulle være likeverdig i alle europeiske 
land. Utdanningen i faget varierte på denne tiden fra land til 
land. Spania hadde f.eks. en utdanning som gikk over 6+3 
år, Italia: 5 år, Frankrike: Ingen utdanning! Hvem som helst 
kunne der kalle seg tanntekniker og produsere tannerstat-
ninger. Sveits: 4 år og Sverige satset på å overføre utdannin-
gen over til universitetsnivå innen høsten 1993 osv. FEPPDs 
styre hadde allerede gjort et formidabelt forberedende arbeid 
med utdanningen, så da jeg kom hjem etter generalforsam-
ling i juni 1992, ville jeg ha med meg styremedlem Trude 
Myhrer på den neste generalforsamlingen 1993 i Torino, 
Italia hvor forslaget til ny utdanning skulle fremlegges og 
stemmes over. Trude hadde i flere år arbeidet med tanntek-
nikerutdanningen i Norge sammen med Odd Larnøy. Hun 
hadde anledning til å bli med og fikk med seg hjem FEPPDs 
velbearbeidede utdanningspakke for en likeverdig tanntek-
nikerutdanning i Europa. Denne nye utdanningsplanen fikk 
den daværende utdanningsminister Gudmund Hernes til å 
åpne døren for samtaler med henne og Odd. Dermed var vårt 
fag det eneste som slapp ut av Reform 94 og i stedet fikk 
høyskolestatus og tak over hodet på Høgskolen i Oslo høsten 
1999.

Jeg ble mektig imponert over foreningen FEPPDs innsats 
for europeiske tannteknikeres fremtid, noe som viste at det 
nesten umulige kan bli virkelighet når alle går sammen om 
å trekke lasset. Det kom ofte til veldig engasjerte utfall blant 
oss delegerte, men det viste seg fort å være en styrke som 
fikk oss til å samarbeide for fagets beste.  Jeg minnes at en 
av delegatene underveis i prosessen siterte Mao: «Når for-
andringens vind blåser, er det noen som kryper i skjul, mens 
andre drar ut for å bygge vindmøller!». Det er ikke godt å 
vite hvordan vår tanntekniske hverdag hadde sett ut hvis 
ikke organisasjonen FEPPD hadde sett dagens lys i 1953. På 
90-tallet hadde den markert seg såpass at EU-kommisjonen 
innkalte alle oss delegater til gjennomgang av teksten i for-
slaget til direktivet og merket seg flere av våre kommentarer. 
Direktivet om medisinsk utstyr trådte i kraft 1. januar 1995, 
en stund etter at EU-kommisjonen hadde hørt våre innspill.

Jeg innledet med å si at jeg aldri har angret på at jeg valgte 
å utdanne meg til tanntekniker. Det å kunne bearbeide for-
skjellige materialer for hånd er nok det som jeg har passet 
best til. Foreningsarbeidet var også greit så lenge jeg følte 
at det var skapende, men det er nok selve håndverket som 
har gitt meg størst glede gjennom et langt liv. Selv om jeg 
nå har gitt meg med å produsere tannerstatninger etter 53 
år i faget, så sitter jeg ikke helt med hendene i fanget. Jeg 
har beholdt noe av produksjonsutstyret slik som en Kavo 
K9, en sandblåser, en støpeslynge, utbrenningsovn o.l. samt 
en mengde verktøy og materialer. Med disse lager jeg iblant 
smykker og knivskaft osv. og prøver å opprettholde motorik-
ken i fingre og hender. Jeg tar en gang iblant en tur innom 

kolleger i nærheten for å kikke på utviklingen i faget. Den 
er jo overveldende! 

Avansert elektronikk styrer nå det meste av produksjonen 
innenfor krone-bro området. Hel- og partielle proteser kom-
mer hakk i hel. Jeg liker meg godt foran en datamaskin selv, 
det er ikke det, men jeg lurer på hvor håndverkeren blir av 
etter hvert? Følelsen av å holde i et emne av gips, voks, me-
tall, Zirkoniumdioksid etc. og opplevelsen av utfordringen 
som ligger i å bearbeide emner for hånd, ja hvor blir den 
av? Kommer vår skapende sans til å forvitre? Å ta og føle 
på materialer av forskjellig art er tydelig viktig for det san-
seapparatet som vi nå engang er blitt utstyrt med og det gir 
oss mange ulike opplevelser. Som tannteknikere er vi veldig 
opptatt av objektets finish. En glatt eller myk overflate forto-
ner seg behagelig for de fleste, mens en ru og ujevn flate kan 
virke ubehagelig og er av oss også uønsket av hygieniske 
hensyn. Sett fra en terapeutisk vinkel er det viktig å trigge 
berøringssansen fordi den også kan lindre smerte og styrke 
følelsen av velvære. Det later til å være et stort samspill mel-
lom motorikk og de fleste av våre sanser. Sansene deles ofte 
opp i syn, hørsel, lukt, smak, berøring og balanse. Mon tro 
vi ikke også bør legge til estetisk sans som vi bruker til å 
vurdere harmoni med hensyn til farge og form. 

Som håndverkere er vi heldige som nesten daglig kan holde 
hele dette knippet av sanser aktivt oppegående gjennom vår 
utøvelse av faget. Vi har også sett mange eksempler på at 
kunstneriske anlegg er framtredende blant tannteknikere de 
ganger NTTF har lagt til rette for utstilling av medlemmenes 
hobbyarbeider. I hvilken grad tilfredsstilles et kunstnerisk 
sinn der man sitter foran en dataskjerm og vel egentlig ikke 
kan si at man er håndverker?

Det kunne være interessant å lese om noen av våre unge kol-
leger har gjort seg refleksjoner omkring dette temaet. Tenner 
i Fokus tar sikkert gjerne imot innspill.

Jeg vil runde av ved å benytte anledningen til å ønske dere 
alle lykke til videre i faget. Om en halv time skal jeg i ma-
leklubben Malvin hvor vi er åtte «utøvende kunstnere» der 
snittalderen ligger på 75 år. Navnet Malvin var nærliggende 
fordi vi i tillegg til å male også lager vin. I år skal jeg ta i bruk 
nypene fra i fjor. Derfor ser jeg fortsatt med glede framover.  

God sommer!
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Jeg vil komme med et lite tilbakeblikk 
som belyser utviklingen av vårt yrke. Går  
vi veldig langt tilbake, så fantes det ikke  
et yrke som het tannlege eller tanntek-
niker. Tannlegen var da gjerne en flink 
smed på landsbygden som fikk trekke 
tenner. Faget tanntekniker var hel-
ler ikke oppfunnet. Etter hvert ble det 
behov for noen som skulle kunne mer 
om tannhelse og utdanningen til tann-
legen tok form. Da lagde tannlegen selv 
tannerstatningen på bakrommet. Dette 
ble etter hvert veldig travelt og tannle-
gen ansatte noen som kunne gjøre den 
jobben. Også her ble behovet for å ha 
noen med utdanning større og utdan-
ning til tannteknikeren ble innført. 
Tannteknikeren satt i begynnelsen på 
bakrommet til tannlegen og lagde ten-
ner, proteser og hva det måtte være. 

Faget utviklet seg og tannteknikeren fikk  
egen utdanning og behov for å være 
selvstendig var til stede. Slik oppsto de 
første laboratoriene som i andre halv-
del av 1900-tallet vokste seg store for å 
dekke etterspørselen etter nye tenner. 

I en historisk kontekst ser vi at vårt fag 
har utviklet seg både på grunn av øko-
nomisk vekst, teknologisk utvikling, 
etterspørselen fra pasientene og ikke 
minst tannlegene. 

I dag er det en del andre ting som påvirker  
oss. Utvikling av kompositter tar en del av 
våre tidligere jobber. Importen tar også  
sin andel av kaken. Bedre tannhelse er 
også en grunn til færre oppdrag.

Situasjonen krever mye av oss, vi må være  
med den teknologiske uviklingen, skjerpe  
oss hver dag og tilby profesjonalitet.

Jeg deler til dels bekymringen fra mange  
kollegaer som ser en mørk framtid. På  
den andre siden tror jeg at våre tjenester  
vil være etterspurt i mange år framover. 
Som både tanntekniker og bedriftseier 
føler jeg et ansvar overfor faget og dets 
utvikling. Det er meget viktig å se på pris- 
utviklingen, vi skal ikke operere med 
dumpingpriser for å utkonkurrere en 
kollega eller legge oss på et nivå med im-
porten. Dumpingpris er ødeleggende for 
oss selv og hele markedet. Hvis vi hele  
tiden ligger på grensen til å tape eller tjene  
veldig lite, så er ikke dette forsvarlig.

Laboratoriene har da ikke overskudd til å  
investere i ny teknologi og de jobber hele  
tiden på randen av konkurs. Inntjeningen  
skal ikke tas ved å jobbe mange timer om 
dagen. Dessuten har man ikke mulighet 
å betale sine ansatte en forsvarlig lønn. 
Dette igjen vil påvirke rekrutteringen.

Det rapporteres fra andre land at det 
blir vanskelig å ansette tannteknikere. 
Grunnen er for lave lønninger i forhold 
til andre yrker og tilsiget av lærlinger 
er også på veg ned. 

Hvor kommer prispresset fra? Fra 
pasientene? Fra tannlegene eller fra 
utenlandske tilbydere? Klarer vi å kon-
kurrere på pris, på kunnskap, kompe-
tanse eller på service? Det er spørsmål 
hver enkelt av oss selv må svare på. 

Forbundet har sett en tendens til at folk 
melder seg ut de siste ti årene. Hvor-
for er det slik? Klarer laboratoriene 
seg selv uten en form for organisering? 
Er det for dyrt å være med, har man 
ikke nok overskudd å betale kontin-
genten? Hvor er vi om fem til ti år? Er 
Forbundet oppløst og vi har ingen som 
påvirker myndigheter, har et ord med 
i utdanningen, organiserer fagsamlin-
ger, representerer oss i EU? Da sitter vi 
på hver vår tue og blir et lett bytte for 
andre aktører på markedet. 

Her stilles en del spørsmål som ikke jeg 
kan svare på, men som kan være grunn-
lag for en diskusjon og ettertanke. 

Tannteknikk om x år?
Av tanntekniker Martin Feldmann | martin@feldmann.no

I siste innlegg belyste vi hvor utviklingen på material- og teknologifronten vil 
gå. Undertegnende kunne dessverre ikke besøke IDS i Køln, men håper at 
de som var der har hatt godt utbytte av besøket.

FREMTIDEN I  VÅRE TENNER
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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, 
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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
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Sett av 20. og 21. september, da blir det Fagsamling 2019 på Thon Hotel Storo. 
Programmet for samlingen er sendt ut sammen med dette nummeret av Tenner 
i Fokus. Der finner du mer informasjon om foredragsholdere, vennefest, priser og 
påmeldingsfrister. Programmet finnes også på side 26.

Det vil blant annet bli foredrag om den digitale hverdagen, materialer til proteser, avtagbar 
protetikk, morfologi og porselens-sjikting, CAD/CAM og sementering. 

NTTFs årsmøte avholdes også under Fagsamling 2019. Vi gleder oss til en flott 
dentalutstilling og et nyttig rådgivningstorg. Deltakelse i arrangementet gir 15 poeng i 
NTTFs etterutdanningsprogram.

Early Bird-fristen er 18. juni!

 MELD DEG PÅ 

Fagsamling 2019 

Hederstegn 2019 
Vi ber om at lokalforeninger eller medlemmer som har forslag til hederstegnkandidater, det vil si personer som har 
fremmet NTTF som organisasjon, medlemmenes interesser eller tannteknikerfaget på en spesiell måte, sender disse til 
Hederstegnkomiteen v/daglig leder. I forslaget ber vi om at det i tillegg til navn og kontaktinformasjon på foreslått person 
også leveres en begrunnelse for forslaget. Hederstegnkomiteen vil vurdere alle innkomne forslag i henhold til statuttene. 
Eventuelle hederstegn deles ut i forbindelse med Fagsamlingen i september.

Spørsmål kan rettes til medlemmer av Hederstegnkomiteen: 

Grete Strand, grete.strand@hotmail.no | M 90 18 29 42

Nils Christian Rieber-Mohn, nilsrieberm@gmail.com | M 93 02 82 56

Karen Tveitevåg, karen.tveitevag@gmail.com | M 90 12 50 83

Forslag sendes til daglig leder på e-post helle@nttf.no innen 1. juni.

Bursdager 
NTTF Gratulerer

40 år
Terje Nilsen 30. april
Kristian Elton 9. mai
Annette Velle 13. august

50 år
Onar Nøstdahl 15. juni
Anja Klonteig 4. juli

60 år
Ivar Pleym 13. mai
Tor Løwer-Nilsen 4. juni

70 år
Lars Alhaug 20. mai

70 år
Per Næss 8. juni

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i vår spalte, gir skriftlig melding om dette til nttf@tannteknikerforbundet.no. 

Sekretariatet får ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTTF beskjed når en  
kollega har gått bort. Vennligst kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller nttf@tannteknikerforbundet.no
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For 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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Fagsamling 2019
 21.–22. SEPTEMBER

Lørdag 21. september

09.00 Avtagbar protetikk Ragnhild  
Sæther Langvik

10.00 Optimalt samarbeid mellom tannlege og tanntekniker, materialvalg, 
avtrykk og sementeringsprotokoller Martin Hoftvedt

11.00–13.00 Tid i utstillingen

11.30–13.00 Lunsjbuffet

13.00 Natural morphology and shade expression as a requirement for 
aesthetic prosthetic Shigeo Kataoka

15.00 Slutt

Lørdag 21. september – Tannteknikerutdanningen på OsloMet sine lokaler

16.00–21.00 Den naturlige tannen Shigeo Kataoka

Fredag 20. september

08.30 Registrering

09.00 Åpning av utstilling

09.30

Åpning av Fagsamling 2019
Kulturinnslag
Styreleder Karen Tveitevåg
Journalføring v/Thorbjørn Unhammer, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Fremtidig programplan for tannteknikerutdanningen v/studieleder  
Trude Myhrer

10.45 Pause

11.00 Fremtiden er her!  
- med banebrytende teknologi og ekstrem presisjon Ole Petter Våge

12.00–14.00 Tid i utstillingen

13.00–14.00 Lunsjbuffet

14.00 Nye protesematerial - frest eller printa? Harald Gjengedal

15.00 Exocad – Your future in digital dentistry KA Rasmussen

16.00 Pause

16.15 Årsmøte for medlemmer i NTTF 
Tid i utstillingen for ikke-medlemmer

18.00–19.00 Tid i utstillingen

20.00 Vennefest

P R O G R A M

G U L L S P O N S O R

G U L L S P O N S O R

MER INFO OG 

PRISER, SIDE 9

G U L L S P O N S O R E R :

NOVUS Supply
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Spesialist i arbeidsmiljø
En bedriftshelsetjeneste har høy kompetanse innen rekke 
andre områder som kan være svært relevante for tanntek-
niske laboratorier. BHT må først og fremst betraktes som en 
spesialist i arbeidsmiljø – og her snakker vi arbeidsmiljø i 
vid forstand, eksempelvis:

• Vurdering av lys, luft og ventilasjon

• Eksponeringer i bransjen

• Ergonomi og arbeidsplass-vurderinger

• Nøytral veileder for arbeidstaker og arbeidsgiver i 
personalsaker

• Hjelp til sykeoppfølging og konflikthåndtering

• Hjelp til å lage rutiner og prosedyrer, oversendelse av 
maler og smørbrødlister

• Kurs i bl.a. HMS, Førstehjelp, Ledelse, Verneombud osv.

Fremme arbeidsmiljø og redusere sykefravær
Det er to måter å fremme arbeidsmiljø og redusere sykefravær på 
• Forebygge eller
• Reparere

BHT er den sterkeste forebyggende eksterne bistand en be-
drift kan benytte for å skape og beholde trivsel og godt ar-
beidsmiljø på arbeidsplassen. Vi ser at de bedriftene som 
bruker oss, velger å benytte oss mer og mer. Det sier oss at 
vi har verdi for dem.

Rammeavtale med NTTF
Saga Bedriftshelsetjeneste er landsdekkende og har en ramme- 
avtale med NTTF. Det betyr lavere priser og ekstra god service. 
Vi har som sagt en god pris og vi gjør en god jobb for våre med- 
lemmer.  
Er ditt laboratorium ikke tilknyttet en BHT? Se www.sagabht.
no og kontakt oss gjerne for et godt tilbud.

BHT – hvaffor noe?
Av Marit Hollerud, daglig leder i Saga Bedriftshelsetjeneste 

Det er mange år siden det ble lovpliktig med medlemskap i en bedriftshelsetjeneste (BHT) for 
tanntekniske laboratorier, men fortsatt er det mange laber som står utenfor. Hvorfor det?

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

Sarpsborg Dental AS –  

Tanntekniker på heltid
For å styrke teamet vårt ser vi etter en kvalitetsorientert og erfaren 
tanntekniker med kunnskaper innen fast og avtagbar protetikk.

Er du interessert?  
Send en søknad til sarpsborgdental@yahoo.no  
eller ring 69 15 67 88
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Aksjeopsjoner  
i arbeidsforhold
Jeg har vurdert å tilby aksjeopsjoner til enkelte av mine nøkkelansatte i laboratoriet.

Hva bør jeg tenke på i denne sammenheng og hvilke dokumenter må/bør 
utarbeides?

                          n.n

Tildeling av opsjoner til aksjer i arbeidsgiver- 
selskapet er én av de tre mest benyttede 
insentivordningene i Norge. De to andre 
insentivordningene er (1) kjøp eller tegning  
av aksjer i arbeidsgiverselskapet og (2) 
pengebonuser. Vi vil ikke komme nærmere 
inn på disse, da det forutsettes at tildeling 
av aksjeopsjoner er den beste modellen 
for å oppnå ønskede virkninger for så vel 
selskapet, de ansatte og aksjonærene.

Hovedformålet med insentiver i arbeids-
forhold vil som hovedregel være å stimulere  
til økt verdiskapning og/eller tiltrekke  
og beholde nøkkelpersoner i virksomheten 
over lengre tid. Gjennom insentivordningen 
gis de ansatte en felles økonomisk interesse 
med selskapets aksjonærer.

Ved en opsjonsordning får den ansatte rett,  
men ikke plikt, til på et fremtidig tidspunkt  
eller innen en fremtidig periode å kjøpe 
aksjer i selskapet til en på forhånd fastsatt  
pris. Dermed får den ansatte ta del i en ev- 
entuell fremtidig verdiøkning av selskapets 
aksjer.

Ved bruk av aksjeopsjoner må selskapet  
skaffe til veie aksjene som skal tilbys de  
ansatte. De ansatte kan tilbys eksisterende  
aksjer eller tilbys å tegne nye aksjer i sel- 
skapet, enten (1) ved overdragelse av aksjer  
fra andre aksjonærer, ofte en eller flere 
hovedaksjonærer, (2) ved overdragelse fra  
selskapets beholdning av egne aksjer, (3)  
ved forhøyelse av aksjekapitalen ved fonds- 
emisjon der nyutstedte aksjer tilbys eller 
selges til ansatte eller (4) ved forhøyelse av 
aksjekapitalen ved nytegning fra ansatte.

Tildeling av aksjeopsjoner er ikke en 
skatteutløsende hendelse, og det vil derfor 
som regel ikke være nødvendig å foreta en 
nærmere verdsettelse av selskapet. Det kan 
imidlertid være aktuelt på tidspunktet for 
utøvelse av opsjonene, dersom verdien av 
aksjene ikke er opplagt, for eksempel som 
følge av transaksjoner mellom uav-hengige 
parter i tiden før utøvelse av opsjonene. 

Tegning av nye aksjer og kjøp av eksisterende  
aksjer til en kurs som er lavere enn antatt 
markedsverdi vil medføre at de ansatte blir  
lønnsbeskattet for fordel vunnet ved arbeid.

For å stimulere ansatte til kjøp eller tegning  
av aksjer på opsjon ut over den mulighet det  
i seg selv kan innebære å bli aksjonær, 
finnes det flere mulige tiltak, hvorav noen  
kan medføre at det ytes en lønnsskatte-
pliktig fordel til de ansatte (for eksempel 
hel- eller delfinansiering av aksjekjøpet 
innenfor aksjelovens rammer, eller 
rabatterte aksjer) og andre tiltak ikke 
medfører lønnsbeskatning (for eksempel 
aksjer på hel eller delvis kreditt). 

Noen bedrifter velger å etablere ordninger 
der ansatte over tid foretar en oppsparing 
av deler av sin lønn, som igjen benyttes til  
kjøp av opsjonsaksjer i selskapet. Andre 
bedrifter velger å tildele ansatte, ofte 
personer i ledelsen, pengebonuser på 
vilkår av at hele eller deler av bonusut-
betalingen etter skattetrekk benyttes til å 
erverve opsjonsaksjer i selskapet. 

Som en følge av de forpliktelser selskapet  
påtar seg ved å etablere en opsjons- eller  
tegningsrettsordning bør selskapet ved 
dets styre sørge for å ha tilstrekkelige 
fullmakter før aksjeopsjoner tilbys ansatte. 
Dersom styret etablerer insentivordninger 
som betinger aksjeutstedelse og 
generalforsamlingen senere ikke vil 
utstede aksjer, vil selskapet, og muligens 
styret, etter omstendighetene kunne 
komme i erstatningsansvar overfor ansatte 
som har opsjoner, men som likevel ikke får 
adgang til å bli aksjonærer.

For å oppnå nødvendig fleksibilitet er  
det viktig at opsjonsordningen ikke 
inntas som en del av de ansattes arbeids-
avtaler, men at det i stedet etableres 
et eget opsjonsprogram og/eller egne 
opsjonsavtaler der slik fleksibilitet er 
innebygget, og at de ansatte som skal 
omfattes av ordningen deltar i den "til 

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 30
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EN NY ÆRA INNEN DENTALFOTOGRAFERING

SMILE LITE MDP
MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

Spesielt designet for å få de 
mest fantastiske dentale bilder 
med din smarttelefon.

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 .

G O D T  N Y T T  Å R !

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

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

enhver tid gjeldende" ordning. Det bør 
også tas inn at ordningen opphører 
dersom ansettelsesforholdet opphører.  
Hvis de ansatte gis rettigheter i en insentiv- 
ordning gjennom arbeidsavtalen, vil 
arbeidsgiver som utgangspunkt ikke 
ha mulighet til ensidig å endre eller 
justere ordningen uten samtykke fra 
de ansatte. Slik vil kun avtalerettslige 
skranker og prinsipper for partenes 
rettigheter og plikter være gjeldende, 
og den ansatte kan da normalt ikke 
påberope seg at også (de normalt 
strengere) reglene i arbeidsmiljøloven 
skal gjelde, for så vidt gjelder den 
ansattes eierskap til aksjene. 

Det bør derfor utarbeides en opsjons-
avtale mellom den ansatte og tilbyderen 
av aksjer (arbeidsgiverselskapet eller 
aksjonær). Opsjonsavtalen bør blant 
annet inneholde en regulering av:

1. Antall opsjoner/aksjer
2. Vederlag/utøvelsespris
3. Opptjeningstid
4. Løpetid
5. Utøvelse av opsjonen
6. Ervervsmåte og oppgjør
7. Overføring eller pantsettelse/

beheftelse av opsjonen
8. Bortfall av opsjonen
9. Finansieringsbistand (om aktuelt)

Videre bør det vurderes utarbeidet en 
aksjonæravtale som regulerer partenes 
fremtidige rettigheter og plikter som 
aksjonærer. Aksjonæravtalen bør blant 
annet inneholde en regulering av:

1. Omsetningsbegrensninger
2. Aksjeutbytte
3. Medsalgsrett for den ansatte

4. Medsalgsplikt for den ansatte
5. Rett for arbeidsgiver til å kjøpe den 

ansattes aksjer
6. Salgsopsjon for den ansatte overfor 

arbeidsgiver
7. Kapitalutvidelser
8. Konkurranseforbud
9. Taushetsplikt

Det bør legges inn som en forutsetning 
i opsjonsavtalen at det er et vilkår for å 
få overført aksjer og erverve rettigheter 
som aksjonær at den til enhver tid 
gjeldende aksjonæravtale mellom 
aksjonærene i Selskapet tiltres ved 
skriftlig påtegning eller signatur.

Videre kan det tenkes behov for 
utarbeidelse av selskapsdokumenter/
styrefullmakt i forbindelse med en 
eventuell kapitalforhøyelse i selskapet.

Hvis arbeidsgiverselskapet/aksjonær- 
er skal yte lån til ansatte for å erverve 
opsjonsaksjer må det utarbeides låne-
avtale, eventuelt tas med bestemmelse 
om dette i opsjonsavtalen.

Siden prosess, valg av hensiktsmessige 
kriterier, utarbeidelse av dokumenta-
sjon og implementering vil variere 
fra tilfelle til tilfelle, anbefales det 
innhentet nødvendig ekstern juridisk, 
skatte- og økonomisk kompetanse i  
forbindelse med utforming og gjennom- 
føring av insentivmodellen. Admini- 
strasjon og oppfølging av en insentiv-
ordning kan også være komplisert og  
tidkrevende, og kan vurderes gjennom-
ført av profesjonelle aktører.

Lykke til!

-o0o-
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NORCE overtar  
aksjemajoriteten i NIOM
Med virkning fra 1. januar 2019 har 
forskningsselskapet NORCE overtatt 
aksjemajoriteten i NIOM. For kunder og 
brukere av NIOMs tjenester vil eierskiftet 
ikke få noen konsekvenser. 

Nordisk Institutt for odontologiske 
materialer (NIOM) har tidligere vært eid 
av Unirand, et universitetseid konsern, og 
Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). 
Unirand har hatt aksjemajoriteten på 51 
prosent og HOD har eid 49 prosent. 

NORCE er et forskningsinstitutt med stor 
faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer 
og leverer forskning og innovasjon innen 
energi, helse, klima, miljø, samfunn og 
teknologi. NORCE er blant annet eid av 
Universitetene i Bergen, Stavanger, Agder 
og Tromsø. 

Kilder: www.niom.no og www.norceresearch.no

   

SMÅNYTT
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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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NTTF Fagdag 7. mai
NTTF arranger Fagdag 2019 tirsdag 7. mai på OsloMet.
Dagen starter kl. 10.30 og slutter kl. 16. Etter at styreleder Karen Tveitevåg har ønsket velkommen, 
vil Storebrand fortelle om pensjon. Hvilke muligheter har du som selvstendig næringsdrivende 
eller som ansatt? 

På ettermiddagen vil det bli et 3-timers foredrag om Digital Technologies and beyond – what is possible  
today? av dr.med.dent Jan-Frederik Güth fra LMU i München. 

Presentasjonen drøfter anvendelsen av ny teknologi, som intraorale skannere, 3D-ansiktsskannere, fresings- 
teknologi og 3D-skrivere i kombinasjon med polymer- og keramiske materialer. Videre presenteres nye  
konsepter og deres integrasjon i vårt daglige arbeid med fokus på tverrfaglig tilnærming mellom tann- 
lege og tanntekniker. Forelesningen vil også gi deg spesifikke, kliniske opplysninger og praktiske tips. 
- Hva kan intraorale skannere i dag?
- Hvor nøye er nøyaktig?
- Hvordan ser den digitale framtiden ut? 
- Materialer - nå og i fremtiden?
- Hvordan kan samarbeidet mellom tanntekniker og tannlege forbedres?

Program: Et fullstendig program finner du på NTTFs nettsider –  
www.nttf.no/aktivitetskalender

Påmelding: Send e-post til kurs@nttf.no eller ring 22 60 35 00.

Pris: 1 300 kroner som dekker foredrag, lunsj og kaffe.

PD.Dr. med.dent 
Jan-Frederik Güth

TECHNICAL PRODUCT SPECIALIST

Location: Field based, Norway

www.ivoclarvivadent.se

Christer Harding is looking forward
to receiving your online application!
T. +46 8 514 93 948 // E. Christer.Harding@ivoclarvivadent.com

Your qualifications

•	 A background in the Dental industry would be  
essential.

•	 A good knowledge of Digital Dentistry would be 
desirable.

•	 Sales experience.
•	 Ability to demonstrate and train on products,  

presenting to groups where necessary.

Your responsibilities

•	 Promote and support sales of the Technical product 
portfolio and Ivoclar Digital system within the 
market.

•	 To grow market share of Ivoclar Vivadent Technical 
product range on agreed territory.

•	 To support educational activities.

Join us on our journey to shape the future of dentistry

Ivoclar Vivadent is one of the world’s leading dental companies with 3600 employees. We love innovation and we thrive 
on it. We are known for our long-standing experience and high quality. We are guided by our strong values and the 
company culture of a sustainably operated family-owned business with a long-term vision.
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BETTER. FASTER. STRONGER.

Amann Girrbach AG
Fon +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

UBEGRENSEDE VALG.
Det fremtidsrettede systemet med sømløst integrerte 
hard- og software komponenter. Maksimal effektivitet 
kombinert med den høyeste presisjon og estetikk.

Telephone: 22 33 39 00 | Fax 64930332
post@dentalvarehuset.no
www.dentalvarehuset.no

Tenner i Fokus_Norwegen_ET190429_CAD-CAM Systemkonzept_A4_4c_AG7148_NO_v04.indd   1 01.04.19   14:19
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De foreslåtte endringene i postloven 
berører utlevering til postkassene. 
Konsekvensen vil være at halvparten 
av sendingene som blir utlevert i post-
kassene vil bli én dag forsinket, mens 
de resterende vil komme fram med 
samme leveringstid som i dag.

Brev og pakker som blir inn- og utlevert  
i Post i Butikk og postsendinger til post- 
boksadresser vil ikke bli rammet av om-
leggingen. Det skal være minst ett fast 
ekspedisjonssted i hver kommune (post- 
kontor eller Post i Butikk). Det vil altså 
fortsatt være mulig å sende og motta 
post og pakker daglig med samme for-
ventet leveringstid som i dag. Kravet 
er at minst 85 prosent av innenlandsk 
brevpost skal være fremme to dager 
etter innlevering, og at 97 prosent skal 
være fremme etter fire dager.

NTTFs høringssvar
Forslaget om endret omdelingsfre-
kvens var på høring våren 2018 og 
NTTF sendte inn høringssvar. For-
bundet skrev blant annet: NTTF støtter 
departementets forslag om å redusere 
omdeling til annen hver dag i hele landet 
under forutsetning av Posten pålegges å 
tilby postbokser ved alle faste ekspedi-
sjonssteder. Vi mener at de to forslagene 
må sees i sammenheng. 

Å få tilgang til posten sin hver dag, selv 
om det fortsatt vil ta lengre tid å få en 
småpakke sendt som brev fra A til B, er 
avgjørende for de tanntekniske laborato-
riene i Norge hvis de skal kunne levere 
en akseptabel service overfor pasientene 
og sine kunder for øvrig. Det må derfor 
være et krav at det er et tilstrekkelig an-

tall postbokser til rådighet slik at alle 
som ønsker det, kan få sitt behov om 
postboks oppfylt. For de tanntekniske la-
boratoriene som ikke i dag har postboks 
vil det bety en økt kostnad og økt bruk av 
tid på å hente ut post.

I det utsendte høringsnotatet våren 
2018 lå det i kortene at departemen-
tet ville fremme forslag om endret om-
delingsfrekvens til 2,5 dager i uken. 
NTTFs høringssvar som også kriti-
serte sammenslåingen av A- og B-post, 
er derfor pragmatisk i sin tilgang til 
omdelingsfrekvens. Vi vet at det vil 
komme til å skje, men hvordan kan 
laboratoriene allikevel sikres daglig 
tilgang til postsendinger. 

Postbokser
Det er av avgjørende betydning for 
den tanntekniske bransjen at den kan 
sende og motta post hver eneste hver-
dag. Mange laboratorier har allerede 
i dag en postboks hvor de selv henter 
posten deres. Med den nye loven vil 
behovet for postbokser øke, og det er 
derfor spesielt viktig hva regjeringen 
skriver om nettopp dette. 

Utlevering av pakker og utlevering i 
postbokser skal fortsatt skje fem dager 
i uken. For områder i landet der det 
ikke er postbokser i tilknytning til 
det faste ekspedisjonsstedet, foreslår 
departementet en hjemmel som gjør 
det mulig å pålegge leveringspliktig 
tilbyder (postkontor/Post i Butikk) å 
tilby postbokser også der. I tilfeller der 
postboks ikke er en praktisk løsning, 
åpner lovforslaget for at det vurderes 
andre tiltak.

Når det gjelder spørsmålet om påbud 
om tilgang til postboksanlegg ved alle 
faste ekspedisjonssteder kan være et 
egnet avbøtende tiltak, mente enkelte 
høringsinstanser at det ikke må være 
for lang avstand til nærmeste faste 
ekspedisjonssted. Den norske tannle-
geforening og Norges Tannteknikerfor-
bund mener at det vil være et behov for 
å kunne pålegge tilbud av postbokser 
dersom det innføres færre omdelings-
dager1.

Samferdselsdepartementet kan pålegge 
leveringspliktig tilbyder (postkontor/
Post i Butikk) å tilby leie av postbok-
ser til alle postmottakere som måtte 
ønske å leie en postboks for å kunne 
motta postsendinger fem dager i uken. 
Forslaget presiserer også en plikt for 
leveringspliktig tilbyder til daglig utle-
vering av postsendinger mandag til fre-
dag. Det vil med andre ord ikke være 
tilstrekkelig å samle sammen posten 
for deretter å utlevere den i postboks-
anleggene annenhver dag. Posten skal 
leveres fem dager i uken i postboksene.

Det er en forutsetning at prisene for 
bruken av postboks holdes på et nivå 
som gjør at de kan sies å være reelt 
tilgjengelige. Departementet kan på-
legge leveringspliktig tilbyder å tilby 
tjenesten til overkommelig pris. 

Kilder: 
www.regeringen.no/no/tema/transport-og- 
kommunikasjon/post/id1400/
Prop. 102 L (2018 – 2019) Proposisjon til Stortinget 
(forslag til lovvedtak)

1 Side 29 i lovforslaget

 Ny 
postlov 
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Regjeringen la frem forslag til ny postlov 10. april om omdeling av post 2,5 dager i uken.  
I praksis betyr det at posten kommer mandag, onsdag og fredag den ene uken og tirsdag 
og torsdag den neste uken. Ny lov skal tre i kraft 1. juli 2020.
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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 driver egen lab i Engerdal, så det er  
begrenset kontakt med andre kolle-
gaer.
Jeg er nyinnmeldt i NTTF. Et med-
lemskap i NTTF gir et fellesskap med 
andre tannteknikere, en møtearena 
hvor vi kan diskutere, utveksle erfa-
ringer og kunnskap og også et sosialt 
nettverk.
Det er også en trygghet å ha et forbund  

i ryggen, spesielt hvis det skulle opp-
stå problemer 
i en eller annen form. NTTF jobber 
for tannteknikere i Norge, det er der-
for også et solidarisk aspekt å være 
medlem. 

Hva får du ut av medlemskapet?
Det vil vise seg, da jeg er helt ny som 
medlem. Ser frem til fagsamlinger og 
sosiale sammenkomster.

Jeg mottar informasjon om kurs, 
anbud, nye lover og mer, noe som er 
nyttig.
Medlemskap for meg er først og fremst  
å delta i et fellesskap.

PRETTAU®
DET DYRESTE

FOR KUNDENE DU VERDSETTER.

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

INTERVJU MED

Torfinn Gjermunds
I forbindelse med Norges Tannteknikerforbunds 
vervekampanje, har Tenner i Fokus intervjuet ett av 
forbundets medlemmer. Torfinn driver egen lab i Engerdal.   

Av Helle Hagenau (tekst) | helle@nttf.no | Foto: Privat
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Scan for å se alle 
tilgjengelige komponenter

Ho�k���i�e�
f�a �i���n���n

IMPLANTATPROTETIKK – ALLE KOMPONENTER FRA EN SINGEL KILDE

NYHET! OPP TIL 30 ÅRS GARANTI!
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PRETTAU® 2 DISPERSIVE® – MONOLITISK DESIGN (13 – 23)
Nytt høytranslucent zirkonia, med utmerket bøyestyrke og jevn naturlig fargegradient. For alle typer restaureringer, fra enkeltkrone 
til fullkjeve monolitiske broer

TT Samuele Zanini – Zirkonzahn Education Center Brunico
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund
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