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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.

s. 25
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Vi står midt i en vanskelig situasjon for oss 
alle. Korona-viruset påvirker nå hele sam-
funnet, mange bransjer er stengt ned, og 
tannteknikerne og hele tannteknikerbran-
sjen er sterkt berørt.

Folkehelseinstituttet (FHI) kom 12. mars 
med egne retningslinjer for tannhelsetje-
nesten, der oppfordringen var å kun tilby 
akutt og helt nødvendig tannbehandling 
under korona-pandemien. 

Tannteknikerbransjen ble hardt rammet  
over natten, og vi fikk meldinger fra mange 
medlemmer om at ordretilgangen hadde 
stoppet helt opp. Det ble derfor ganske 
snart aktuelt for mange medlemmer å per-
mittere både ansatte og seg selv, og mange 
måtte delvis stenge ned driften på uviss tid. 

NTTF har mottatt veldig mange henvendel- 
ser fra medlemmer med spørsmål rundt regel- 
verk både når det gjelder smittevern, permit- 
tering, nedstenging, sykefravær, omsorgs-
penger, inntektssikring og kompensasjons-
ordning/kontantstøtte fra myndighetene, og  
vi har hatt ustrakt medlemskontakt i perioden. 

I en spørreundersøkelse NTTF har gjennom- 
ført blant våre medlemmer, svarer 96 prosent  
at de har mistet minst 90 prosent av inntekts- 
grunnlaget sitt. Hele 65 prosent har mistet  
hele inntekstgrunnlaget sitt. Eierne av tann- 
tekniske laboratorier svarer at 85 prosent 
har permittert ansatte og 82 prosent er også  
selv permittert. Drøyt 83 prosent av ansatte  
på laboratoriene er permittert. Det er svært 
dramatiske tall, og viser med tydelighet al-
voret i situasjonen.

NTTF har fulgt situasjonen tett, og vi har 
sendt ut mange mail med informasjon for 
å holde medlemmene oppdatert på anbefa-
linger, regelverk, og endringer i disse. Mye 
informasjon er også publisert på NTTFs 
facebook-side. På vår hjemmeside er det 
i tillegg opprettet en egen samleside for 

korona-krisen som gir god oversikt over de  
regler, tiltak, retningslinjer osv. som er 
vedtatt. NTTF har også anbefalt medlem-
mene til å ikke ta mot pasienter under 
pandemien for å minke smittefaren og 
-spredningen. 

Norges Tannteknikerforbund sendte i for-
bindelse med korona-krisen vårt innspill 
til Finansdepartementet, Nærings- og 
fiskeridepartementet samt Helse- og om-
sorgsdepartementet. Likelydende brev ble 
også sendt til Finanskomiteen og Helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget.      

Vi la vekt på at landets tannteknikere og 
den tanntekniske bransjen står i en svært 
vanskelig situasjon, og at krisen er en di-
rekte konsekvens av at tannhelsetjenesten 
er beordret til å kun yte akutthjelp, og at 
dette har fått store konsekvenser for or-
dretilgangen til tannteknikerne, som nå er 
tilnærmet lik null.  

Vi viste også til vår spørreundersøkelse blant  
medlemmene for å understreke alvoret i 
situasjonen.                                     

Vi hevdet at dersom myndighetene ønsker  
å opprettholde den norske tannhelsemodel- 
len slik den er i dag, mener vi at det må opp- 
rettes tiltak i form av statlige bidrag for at 
de tanntekniske laboratoriene skal unngå 
konkurser i denne situasjonen. Bransjen er  
allerede hardt presset med stor konkurranse  
fra lavkostland og vi lever med små drifts-
marginer. Mange står derfor i en svært 
prekær situasjon. For å sikre at de tanntek-
niske laboratorier kan videreføre driften  
sin etter krisen og at alle permitterte har 
en jobb og komme tilbake til, foreslo NTTF 
følgende tiltak:

• Full dekning av faste driftskostnader 
• Full lønn i hele permisjonstiden
• Kompensasjon for tapt inntekt  

(selvstendig næringsdrivende)

Koronakrisen – vår  
bransje er sterkt berørt

LEDER

Norges Tanntekniker- 
forbund sendte i  
forbindelse med  
korona-krisen vårt 
innspill til Finans- 
departementet,  
Nærings- og fiskeri- 
departementet samt 
Helse- og omsorgs- 
departementet.  
Likelydende brev ble 
også sendt til Finans-
komiteen og Helse-  
og omsorgskomiteen 
på Stortinget.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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• Fjerne alle offentlige avgifter i 
perioden (arbeidsgiveravgift mm.)

• Avdragsfrihet på lån til driften er 
normalisert

• Delvis dekning av tap av omsetning
• Henstille til bruk av norskprodusert 

protetikk (DOT og tannlegene)

Stortinget vedtok 14. april en kompen- 
sasjonsordning for bedrifter med stort 
omsetningstap. NTTF hilser velkommen 
den foreslåtte ordningen for nærings- 
livet, et svært viktig tiltak for våre med- 
lemmer, der bedriftene skal få kom-
pensert opptil 90 prosent av sine faste, 
uunngåelige kostnader avhengig av 
hvor stort omsetningstapet har vært. 

Ifølge Finansdepartementet er ordningen  
basert på to modeller: 

1) Foretak som er pålagt å stenge ned av  
staten, vil få dekket inntil 90 prosent  
av sine uunngåelige faste kostnader 
per måned.

2) Bedriftene som ikke er pålagt å stenge,  
men likevel opplever reduksjon i om- 
setning på 30 prosent eller mer (20 
prosent i mars), vil få dekket inntil  
80 prosent av sine uunngåelige faste  
kostnader per måned, minus en egen- 
andel på kr. 10.000.

Privat tannhelsetjeneste er i Helsedi-
rektoratets inndeling plassert i kategori  
2, noe vi i NTTF mener er urimelig. 
Tannteknikerne er en del av den private  
tannhelsesektoren, og arbeider på opp- 
drag for tannleger. Det at tannhelse- 
tjenesten er beordret til å kun yte akutt- 
hjelp har fått store konsekvenser for 
ordretilgangen til tannteknikerne, som 
nå er tilnærmet lik null. 

Hele den private tannhelsetjenesten står  
i realiteten i samme situasjon som de be- 
driftene som er pålagt å stenge. Derfor 
bør det være selvsagt at hele den private  
tannhelsesektoren, og ikke kun tannle-
gene, må kompenseres etter modell 1.

NTTF mener regjeringens kompensa-
sjonsordning er en god start. Vi har 
sendt brev til finansministeren hvor vi 
krever at tannteknikere blir kompen-
sert etter kategori 1, på lik linje med 
de foretakene som er pålagt å stenge.

NTTF har også sendt ut en pressemel-
ding til nasjonal og lokal presse med 
omtrent samme budskap som innpillet 

til departement og stortingskomiteene. 
Hele pressemeldingen kan leses på 
NTTFs nettside. 

Nå skal samfunnet åpnes gradvis og 
forsiktig, og Helsedirektoratet har be-
stemt at tannteknikere og tannleger 
fra 20. april kan møte sine pasienter 
ansikt til ansikt under forutsetning 
av at nye anbefalinger for smittevern 
for tannhelsetjenesten under covid-
19 utbruddet er på plass. Helsedirek-
toratets nye anbefalinger skal lages i 
samarbeid med profesjonsforeningene. 
NTTF har spilt inn til Helsedirektoratet 
og NTF at desinfisering av avtrykk før 
avlevering til tanntekniker bør inngå i 
de nye anbefalingene. 

Dette er godt nytt for vår bransje, og 
NTTF har samarbeidet med Helsedirek-
toratet om utarbeidelse av nye anbefa-
linger for tannteknikere. Dette arbeidet 
ble ferdigstilt i uke 16, slik at vi kan 
være klar til å gjenoppta vår produk-
sjon samtidig som tannlegene åpner 
for drift. Det blir svært viktig at alle 
følger de nye anbefalingene fra Hel-
sedirektoratet, og dermed er med på å 
hindre smittespredning, og om mulig 
unngå ny nedstengning av tannhelse-
tjenesten. La oss håpe at denne forsik-
tige åpningen kan føre til tilnærmet 
normal drift også for vår bransje etter 
hvert.

NTTF vil følge situasjonen tett i tiden 
som kommer, og vi holder oss fortlø-
pende oppdatert på rådene fra Helse-
direktoratet og Folkehelseinstituttet 
samt utspill og tiltak fra regjeringen. 

Dette er en tid for samhold og lojalitet, 
og viktigheten av et sterkt forbund blir 
ekstra tydelig når Norge og den en-
kelte plutselig står i en brutal og svært 
vanskelig hverdag. NTTF arbeider for 
at vi sammen skal komme best mulig 
gjennom krisen, og for styrkede økono-
miske tiltak for våre medlemmer.

På vegne av hele bransjen håper jeg at 
denne situasjonen ikke skal vare vel-
dig lenge, og jeg ønsker alle lykke til 
i den krevende tiden som ligger foran 
oss alle.

Ta vare på hverandre, hold avstand, og 
følg Helsedirektoratets og FHIs anbefa-
linger for smittevern.

Dette er en tid for samhold og lojalitet, og viktigheten 
av et sterkt forbund blir ekstra tydelig når Norge og 
den enkelte plutselig står i en brutal og svært vanskelig 
hverdag. NTTF arbeider for at vi sammen skal komme 
best mulig gjennom krisen, og for styrkede økonomiske 
tiltak for våre medlemmer.

På vegne av hele bransjen håper jeg at denne situa-
sjonen ikke skal vare veldig lenge, og jeg ønsker alle 
lykke til i den krevende tiden som ligger foran oss alle.

Ta vare på hverandre, hold avstand, og følg Helse-
direktoratets og FHIs anbefalinger for smittevern.

Faksimile Finnmarksposten 10. april 2020
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MiYO and MiYO pink Restauration | Photo: Pascal Holthaus Germany

Minimal thickness of MiYO 0.1 - 0.2 mm

MiYO® Liquid Ceramic offers a completely new approach 
to esthetics. The patent pending MiYO® Liquid Ceramic 
System gives technicians the ability to easily create  
esthetic restorations that rival natural teeth in an ultra-thin 
layer. MiYO currently works with all zirconia and lithium 
disilicate materials.
 

Your local MiYO dealer: 

liquid ceramic

© 2019Jensen GmbH | Gustav-Werner-Str. 1 | 72555 Metzingen  | Germany | Tel. +49 7123 92260 | info@jensendental.de | www.jensendental.de

Monolithic made us do it.

K.A.Rasmussen AS
Dental: 800 41 941 | salg@karasmussen.com
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Simon Janes 
(bildet) er 
tanntekniker 
ansatt hos 
Laboratoire 
Dentaire  
Dental’es  
i franske  
Wolfisheim, 
vest for  
Strasbourg

KunstZahnWerk prisen gikk 
til Simon Janes
Oversatt fra «Das Dental Labor» 10-2019 side 50-52 og 54, av tanntekniker Lars Alhaug

Kjenner leserne av Tenner i Fokus til denne prisen? Det er det sveitsiske firmaet Candulor som  
annethvert år utlyser denne konkurransen for tannteknikere. Konkurransen heter altså 
KunstZahnWerk og tannteknikere i hele verden kan delta, også tannleger med spesialisering  
i dette faget. 

Candulor skriver selv om denne prisen  
på sin nettside: KunstZahnWerk konkur- 
ransen ble etablert i 1999, og den er 
ment for verdens dentalbransje. Den har  
fokuset på protetikk. Tannteknikere, 
tannteknikermestre, prostodontister  
(tannleger med spesial/tilleggsut- 
dannelse innen estetisk protetikk), 
og også praktikanter, deltar i denne kon- 
kurransen der de kan vise fram sin fag- 
kunnskap. Konkurransen er ment å 
være en inspirator for å vise hva som 
kan gjøres for pasienter. 

Vårt mål hos Candulor er å finne fram 
til den naturlige og funksjonelle pro-
tetiske løsningen. For å få til dette, 
tilbyr vi nye pasienttilfeller til inter-
nasjonale eksperter så vel som til våre 

unge talenter, hvert annet år. Det de 
lager blir utstilt på Candulors stand på 
IDS, «International Dental Show» mes-
sen, i Køln. Utstillingen er en stor at-
traksjon for dem som besøker messen.  
Vinneren av KunstZahnWerk prisen  
i 2019 er fransk og heter Simon Janes. 
Han arbeider som tanntekniker ved et 
laboratorium i Elsass, ikke så langt fra 
den sveitsiske grensen. Flere ganger 
hadde den unge mannen forsøkt å måle  
seg med de beste og han plasserte seg  
også blandt de fremste. Men så, i 2019, 
med utholdenhet, dyktighet og moro 
lykkes han og grep førsteplassen med et  
faglig og håndverksmessig utfordrende  
arbeide. Hva slags personligheter er det  
som om og om igjen deltar i KunstZahn 
Werk konkurransen og som gir alt, også  

Med dette arbeidet  
vant Simon Janes  
førstepremien  
i KunstZahnWerk  
konkurransen i 2019.

Gå inn på nettsiden - www.candulor.com/en/kunstzahnwerk-competition-2019 - og se mer av arbeidet.
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sin fritid, til dette? Alexander Ewert fra 
firmaet Candulor AG hygger seg med  
Simon Janes og hans glede av tann-
teknikerfaget og han vil vite hva som  
sporer Simon Janes til å delta på denne  
konkurransen.
Alexander Ewert: Hr Janes, jeg gleder 
meg på dine vegne over førsteplassen. 
I elleve år har Candulor nå utlovet og 
gitt denne KunstZahnWerk prisen til 
det beste helprotetiske arbeidet. Hver 
gang har vi vært imponert over hvor 
mange men-nesker over hele verden 
som deltar. Jeg er derfor interessert i å 
vite hva som beveget deg til å bli med 
på dette?

Simon Janes: Det er gleden jeg har ved å 
konkurrere med kolleger av begge kjønn og  
fra andre land. Jeg må løse oppgaven og finne  
ut hvor jeg befinner meg med min tanntek-
niske kunnskap og kreativitet på dette feltet 
innen protetikken. Det gir meg glede å leve 
ut faget mitt også på denne måten, gi mitt 
beste og slik vise hvor jeg står.

AE: Hvor trodde du at du kunne 
plassere deg i denne 2019 
konkurransen, blandt de tre beste?

SJ: Inntil nylig, egentlig ingen plassering. Så 
jeg hadde absolutt ikke regnet med å nå helt 
til topps. Jeg hadde jo deltatt tre ganger før 
og hver gang fått bra plasseringer. Men jeg 
tenkte alltid at tyske tannteknikere og de i  
Sveits rett og slett er bedre enn franske, spe-
sielt fordi Gerberkonseptet ikke er så mye  
brukt hos oss. I tilbakeblikkets lys kan en stille  
seg det grunnleggende spørsmålet om en er 
overbevist om at en i det hele tatt kan utføre det  
gitte konseptet eller en gitt metode. Et annet 

spørsmål er om man er håndverksmessig i 
stand til å gjøre det og om en lar seg utfordre  
til å gå i gang. Fagkunnskapen vår må vi hele  
tiden profesjonalisere. Uten det kan en ikke  
fortsette i faget og slett ikke vinne noen pris. 
Når en deltar i en konkurranse som Kunst-
ZahnWerk, vil en naturligvis gjerne vinne. 
Det er flott at det finnes en slik konkur-
ranse. Selvsagt ligger det også en særskilt 
stimulans i det å delta for meg personlig.

AE: Du er ansatt i et tannteknisk labora- 
torium. Hvordan ser de på din deltagelse 
i KunstZahnWerk konkurransen?

SJ: Svært positivt. På laboratoriet der jeg 
arbeider står vi, som alle andre, i et konkur-
ranseforhold. Det må vi bestå. Eierne av La-
boratoire Dentaire Dental’es støtter meg når 
jeg deltar og jeg får bruke laboratoriet og 
dets utstyr som skal til for å lage arbeidet. 
Det synes jeg er flott og jeg er så takknem-
lig, fordi da kan vi dele konkurranseånden- 
eller ideen, som vi kaller den i Frankrike. 
Hvis man, som jeg denne gang, vinner 
konkurransen, så har laboratoriet mitt en 
andel i prisen og alle der gleder seg. Denne 
formen for internasjonal anerkjennelse gjør 
dem alle stolte fordi laboratoriet framhever 
en særskilt god kvalitet.

AE: Hva besto utfordringen i dette året?

SJ: For meg var det den hybride, avtakbare 
helprotesen i underkjeven. Det utfordrende 
for meg var sluttresultatet, en blandingen 
av analoge og digitale arbeidsskritt med den 
dertil hørende «backward planning», det vil 
si hvordan planlegge og utføre prosessene 
som leder til et vellykket resultat. Uansett, 
jeg var virkelig oppglødd over utfordringen, 

Alexander Ewert  
Markedsdirektør 
for Candulor 
AG i Zürich ville 
lære å kjenne 
menneskene bak 
de konkurrerende 
arbeidene.
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Det er ikke bare utseendet som er 
bra her: Hel- og hybridprotetikk 
inspirerte tannteknikere over hele 
verden.

I UK en avtakbar 
hybridprotese.

Tann mot tann 
okklusjon etter  
Gerber-metoden.

om enn den var heller vanskelig. Men 
alt klaffet til slutt og det er det som 
teller. Det hele var en interessant og 
også høyt motiverende erfaring for 
meg som tanntekniker og også for 
meg personlig.

AE: Tror du at prisen kan få innflyt- 
else på din faglige utvikling videre?
SJ: Jeg tenker, som jeg sa, at den også 
er bra for laboratoriet jeg arbeider for. 
Å vinne denne prisen er en mulighet 
enhver tanntekniker kan prøve seg 
på. KunstZahnWerk konkurransen 
må bare bli mer kjent blandt oss. Kan-
skje vi franskmenn trenger litt mer 
mot og selvtillit i faget vårt? At jeg har 
vunnet en internasjonalt utlyst kon-
kurranse som har stor anerkjennelse 
i faget, er virkelig stort for meg. Jeg 
skulle bare ønske at flere ville bli med 
og delta. Jeg håper at min plassering 
kan motivere andre. I Frankrike, an-

nerledes enn i Tyskland og Sveits, er 
det flere veier fram til det å bli tann-
tekniker og derfra å videreutdanne 
seg. Jeg kunne tenke meg å sette opp 
en liste over våre utdannelsesveier, 
for slik å motivere til å bli mer kjent 
med Gerber-metoden for helprotetikk 
(se nedenfor om den franske utdan-
nelsesmodellen).

AE: Vet du hva du vil bruke 
prispengene til?

SJ: Jeg har en gammel VW Käfer Ca-
brio, som jeg elsker. Taket trenger 
sårt til fornyelse og prispengene vil bli 
investert i dette. En kan si det slik at 
den ene lidenskapen jeg har drar nytte 
av den anerkjennelsen den andre 
har fått. Slik er dette blitt til lykke  
for begge!
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En kikk over gjerdet

Hvordan blir man tanntekniker i Frankrike?

Etter endt ungdomsskole er det flere veier til å bli 
tanntekniker i Frankrike. Disse veiene skiller seg 
tydelig ut i sammenligningen med dual-systemene 
som vi finner i Tyskland, Østerrike og også i Sveits.

Den direkte veien: Tanntekniker

«CAP»
Etter bestått niende klasse, kan den yrkesrettede eksamen 
«Certificat d’aptitue professionnelle» (CAP), lede veien vi-
dere. Den deles i to mulige:
1. En toårig heltids-yrkesskole (Lycée professionel)
2. En toårig todelt utdanning på to læresteder. Den ene, en 
yrkesskole (Centre de Formation d’Apprentis) og det andre, 
i en tannteknisk bedrift.

«BTM»
Deretter tilbys det en videregående utdanning med tanke 
på en avsluttende eksamen som ferdig tanntekniker «Bre-
vet Technique des Métiers de Prothésiste dentaire», den 
har betegnelsen BTM. Denne utdannelsen er også to-årig. 
En uke i måneden må studenten besøke «bedriftsskole-
benken». Den øvrige tiden brukes til praktisk utdanning i 
laboratorium og etter bestått prøve kvalifiserer dette til å 
kunne drive et tannteknisk laboratorium.

Veien via yrkesorientering i tannteknikk

«BacPro»
Man går på en yrkesskole og tar en yrkesrettede høysko-
lenivå eksamen. Den kalles «Baccalauréat professionnel», 
forkortet til «BacPro». I løpet av tre år kan man derved ta 
eksamen på yrkessorientert nivå med tyngdepunktet på 
tannteknikk. Den kalles «BacPro prothèse dentaire».  I løpet 
av denne utdannelsen bruker også studenten 22 uker av 
tiden i praktisk arbeid i et laboratorium. Den som har gjen-
nomført denne utdannelsen og bestått, kan, under oppsyn, 
konstruere, og utføre og reparere bestemte tannerstatnin-
ger. Slik kan studenten bli «klarert» for å gå inn i forvaltnin-
gen av et laboratorium.

«BTS»
Har man «BackPro»- papirene, med tyngdepunktet på 
tannteknikk, kan man også søke på en faghøyskole eller 
en høyskole/universitet. Etter avlagt eksamen her oppnår 
man det høytstående teknikerdiplomet BTS (Brevet det te-
chnicien supérior). Under denne to-årige utdannelsen blir 
den kunnskapen og ferdigheten som så langt er oppnådd 
fordypet under to teoridager og ved tre dager på laborato-
rium pr. uke. Består man eksamen har man oppnådd kva-
lifikasjonene som skal til for å kunne lede et tannteknisk 
laboratorium. Mulighet for videreutdannelse som for ek-
sempel mesterprøven i Tyskland, Østerrike og Sveits, eller 
et spesialstudium lignende det tyske Dental Technologie, 
har vi ikke i Frankrike.

Fagsamling 2020
er utsatt til
18.–19. september 2021

Grunnet korona-krisen har NTTF dessverre sett  
seg nødt til å utsette årets fagsamling.

Vi kommer sterkt tilbake i 2021!
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Intervju med 
Sarpsborg 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 labora-
torier som har utviklet egenartede 
konsepter og spesialiserte produk-
ter. I denne 36. artikkelen har vi 
intervjuet Sarpsborg Dental.

I disse koronatider er det sterke restriksjoner mot å møte for mange medmennesker i grupper, og 
man går ikke på besøk til hverandre. Før vi kom inn i denne unntakstilstanden hadde jeg en avtale 
med Peter og Ulrike Linde på Sarpsborg Dental om et besøk, men da det ikke kunne gjennomføres 
har vi derfor valgt et telefonintervju.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Sarpsborg Dental (foto)
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Både Peter og Ulrike kommer fra Tyskland. 
Peter er fra Rostock ved Østersjøkysten, og 
Ulrike har vokst opp i Schwerin, som også 
ligger i den nordøstlige delen av Tyskland.

Når jeg spør Peter hvorfor han valgte å bli tann-
tekniker sier han at han begynte å studere  
for å bli ingeniør, men han synes det var for 
teoretisk. På en ferie traff han en tanntekni-
ker som informerte om sitt fag på en interes- 
sant måte. Blant annet fortalte han om de små  
produktene han jobbet med. Dette fascinerte  
ham, og han kunne absolutt tenke seg å ut-
forske denne «mikroverden».

Derfor avbrøt Peter studiene, og søkte jobb i  
Hamburg for å bli tanntekniker. Dette viste  
seg å være midt i blinken, men det ble en tøff  
overgang å flytte fra Rostock til storbyen 
Hamburg. I Tyskland er tannteknikerfaget et 
håndverksfag med læretid. Utdanningen er 
lagt opp etter et dualt system. På den skolen  
Peter utdannet seg ved ble arbeid og skole- 
gang organisert med tre ukers arbeid på labo- 
ratoriet og en ukes skolegang.

Ulrike utdannet seg på en skole i nærheten  
av sitt hjemsted. Hun måtte som Peter, først  
skaffe seg en lærlingeplass i et laboratorium.  
Deretter tok bedriften initiativ til å skaffe 
henne skoleplass. Her hadde de også et dualt  
opplegg, men de arbeidet tre dager i uken på  
laboratoriet og gikk to dager i uken på skolen. 

Det er i dag 40 skoler i Tyskland hvor man 
kan utdanne seg til tanntekniker.

Det var den gang 175 tanntekniske labora- 
torier i Hamburg, så konkurransen var stor.  
Sjefen på laboratoriet hvor Peter gikk i lære  
var meget dyktig, og en vel ansett fagmann. 
Han var også medlem i prøvenemda for mester- 
prøven i Hamburg. Men selv om han var dyktig,  
var han også vanskelig å arbeide under. 
Men Peter stålsatte seg gjennom lærlinge-
tiden og halvannet år deretter.

Etter fagprøven flyttet også Ulrike til Ham-
burg. Det var der de traff hverandre. Da de 
møttes var de ikke klar over at de hadde 
samme utdanning.

Peter reiste til Norge ved påsketider i 2006.  
Han reiste da sammen med foreldrene 
sine. De tok da en runde til de fleste tann-
teknikerne i Østfold i håp om å få en jobb. 

 SARPSBORG DENTAL
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Det lyktes da han banket på døren til 
Sarpsborg Dental og møtte Sjur Kris-
tensen og Eldbjørg Nygaard. Han star-
tet opp i begynnelsen av august samme 
år. Siden har han jobbet der.

Der var en stor overgang å komme fra 
Tyskland til Norge som tanntekniker. Da  
han jobbet i Tyskland hadde han alltid  
mageknip på vei til arbeid. Ved ankomst 
fikk han en arbeidsmengde foran seg med  
beskjed om at han møtte gjøre det ferdig  
i løpet av dagen uansett hvor lang tid han  
brukte på oppgaven, og det var ikke 
snakk om å få overtidsbetalt.

Det var en helt annen og positiv atmos-
fære å komme hit, synes Peter. I dag kan  
han komme plystrende til jobben. Han 
ble møtt med respekt, og hadde en sjef 
som han kunne prate med som en like-
mann. Det satt Peter veldig pris på, og 
det ga ham energi og motivasjon for å 
gjøre en god jobb. Han følte at han fikk 
jobbe selvstendig og ha en fin dialog 
med alle på laboratoriet.

Peter trivdes veldig godt, så da det ble 
mulighet for en ny ansettelse prøvde han  
å få Ulrike til å komme til Sarpsborg. 
Det er jo et stort skritt å ta. Ulrike hadde 
en fin jobb i Tyskland direkte hos en 
tannlege, men hun kom. Dette ble et 
spennende prosjekt. Fra å ha bodd i hvert  
sitt land skulle de flytte sammen og være  
sammen 24/7, men det har gått over all 
forventning og Ulrike angrer ikke på at 
hun flyttet til Norge.

I 2016 overtok de ansvaret for bedrif-
ten, og i 2019 overtok de alle aksjene.

De synes de hadde overtatt en sunn og 
«velsmurt» bedrift, så de gjorde ingen 
endringer på driften. Det var god ordre- 
tilgang og de var bare fire ansatte den 
gang. Laboratoriet kjøpte i 2015 en ny 
fem-akslett CAD CAM maskin som fun-
gerer den dag i dag. Etter en tid gikk de 
til anskaffelse av en E-Max pressovn. 
Den syntes de ga mye bedre resultater, 
og kantene var fantastisk bra. Så da gikk  
de litt tilbake til analog produksjon. 
Peter mener at det kan være lurt å være  
litt avventende til nye produkter, og 
ikke nødvendigvis være de første som 
investerer i nytt produksjonsutstyr.

Det viste seg å stemme når det gjelder 
printing av bitt-skinner. Ett år de var 
på Køln-messen var de spesielt interes-
sert i å se nærmere på utstyr for denne 
produksjonen, men det viste seg at bitt- 
skinnene ble for svake.

I dag er det seks ansatte på Sarpsborg 
Dental. I fjor mistet de en ansatt som gikk  
av med pensjon. Hun hadde over 50 års 
erfaring med porselen. Hennes avgang 
ble et savn, men de har nå fått erstattet 
henne med en ny dyktig medarbeider.

Det året Peter og Ulrike giftet seg var 
de også «uheldige», og mistet en med-
arbeider. Det var seg slik at de skulle 
gifte seg i Tyskland, og Peter spurte en 
medarbeider og han kunne tenke seg å 
være hans forlover. Dette sa han ja til, 
men da han traff Ulrike sin forlover ble 
det kjærlighet mellom dem. Resultatet 
ble at deres forlovere flyttet sammen i 
Tyskland, og de måtte se seg om etter 
en ny medarbeider.

I tillegg har de også to relativt nyutdan-
nede tannteknikere ansatt. De er begge 
både dyktige og lovende. På Sarpsborg 
Dental har de pr. i dag folk fra flere nas- 
joner. Dette har gått utrolig bra, og Peter  
og Ulrike er enige om at de fram til at de  
nå har måttet permittere de ansatte, har  
hatt en harmonisk og dyktig stab. De 
håper inderlig at de kan få alle tilbake.

På Sarpsborg Dental produserer de det 
meste selv. De får hjelp til delproduksjon  
av enkelte implantater et par ganger 
i løpet av året, men det aller meste er 
produsert i egne lokaler.

Annet hvert år reiser de til Køln-messen.  
De er der i tre døgn. Dette er slitsomme, 
men viktige og lærerike dager. Før de 
reiser dit tar de for seg programmet, og  
bestemmer seg for hvem de bør ta kon-
takt med når de kommer dit. Det er viktig  
å holde seg til oppsatt program, men på 
vandring i utstillingshallene kan man  
komme over mange utrolig interessante  
produkter og maskiner. Denne messen 
har blitt et stort informasjonssentrum.

Når jeg spør hva de mener om koro-
natiden vi er kommet opp i blir det en 
liten kunstpause før Peter sier at han 
har stor tro på at de skal komme seg 
gjennom dette. Man får være positiv, 
og håpe at det går fort slik at de kan 
åpne dørene snart igjen. De er nå også 
glade for at de driver et AS. Det betyr 
en del at de kan permittere seg selv.

Peter og Ulrike tror ikke det vil bli så 
store endringer på faget når man kom-
mer i gang igjen. De tror tannlegene vil 
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falle tilbake til de gamle vanene, men 
at det kan bli mye å gjøre den første 
tiden har de stor tro på. Dersom ver-
dien på den norske kronen forblir lav, 
kan man risikere at det blir noe mindre 
import. Det kan bli et problem. Det nor-
ske markedet har for få tannteknikere 
til å kunne ta imot mye av det som nor-
malt skulle gå til import.

Til slutt vil Peter og Ulrike gjerne for-
telle om lokalene de driver i. Dette er 
gamle lokaler med en lang og spen-
nende historie. Fra 1912 var det bakeri 
i lokalene. Bakeriet drev her i 60 år. 
Deretter ble huset brukt som bilverk-
sted. Da Sjur og Eldbjørg kjøpte huset 

på begynnelsen av nittitallet var det 
lampeutsalg her. Huset har hatt en 
fremtredende plass i gamle sarpingers 
hukommelse. På veggen inne har de 
en del bilder som viser husets historie, 
og når de har eldre folk inne for farge-
prøve er det ikke sjelden at de stopper 
opp og har noe å tilføre til husets histo-
rie. De har også et bilde av en byorigi-
nal som bodde i nabohuset i mange år. 
Han ledet alltid 17. mai-toget på eget 
initiativ. Han kom også gratis inn på 
alle fotballkamper. De fleste eldre hus-
ker ham godt.

Nå er huset solgt til en eiendomsutvik-
ler, så nå står de foran en utfordring. 

Går det som den nye eieren vil, må de 
snart se seg om etter nye lokaler.

Peter har etter hvert gjort mange liv-
serfaringer. Blant annet når det gjelder 
utfordringer. Han trodde i sin til at 
den største og siste utfordringen var 
å ta fagprøven. Når den var i orden 
ville livet bare flyte videre. I dag vet 
han bedre. Livet består av stadig nye 
utfordringer, men de må løses, og om 
ikke lenge etter kommer det en ny ut-
fordring, og selvfølgelig løser han også 
dem. Dette er livets gang, og jeg er sik-
ker på at Peter og Ulrike vil løse dem 
alle etter hvert som de kommer.
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Statlig låneordning

Den statlige garantiordningen for lån 
til små og mellomstore bedrifter inne-
bærer at staten garanter 90 prosent av 
hvert banklån, og ble åpnet for bruk 
27. mars. Ordningen skal bidra til at 
bedrifter som har likviditetsmangel 
som følge av virusutbruddet, kan få 
banklån. 
 
Formålet med lån under ordningen 
kan bare være dekning av driftsutgif-
ter eller finansiering av investeringer. 
Driftsutgifter kan omfatte alle løpende 
utgifter, herunder utgifter til betjening 
av eksisterende gjeld.

Ordningen kan benyttes av bedrifter 
som: 
– er i akutt likviditetsmangel som 

følge av Covid-19 utbruddet
– er levedyktige under normale mar-

kedsforhold
– ikke var i økonomiske vanskelighe-

ter per 31. desember 2019

– ikke får ordinær finansiering i 
egen/andre banker

– anses å kunne tilbakebetale lånet i 
løpet av 3 år (maks 12 måneder av-
dragsfrihet)

Den gjelder kun nye lån som blir inn-
vilget etter 27. mars og frem til 1. juni 
2020 og lån som allerede er innvilget, 
kan ikke overføres til ordningen.

Med små og mellomstore bedrifter 
menes virksomheter som sysselsetter 
færre enn 250 personer og som har en 
årsomsetning som ikke overstiger 492 
millioner kroner. 

Vurderer du å søke om lån, bør du kon-
takte banken din. Den kan hjelpe deg. 

Kontantstøtte
Bedrifter som har minst 30 prosent 
omsetningsfall som følge av virusut-
bruddet, får kompensasjon fra staten. 
Størrelsen på kompensasjonen vil av-

henge av hvor mye omsetningen har 
falt, størrelsen på foretakets uunn-
gåelige faste kostnader og hvorvidt 
foretaket er pålagt å stenge av staten. 
Ordningen vil bli lansert 17. april. 

Alle foretak som er skattepliktig regis-
trert i Norge, og som blir hardt rammet 
av koronaviruset, har mulighet til å 
søke om kompensasjon.

Bedriftene deles inn i to kategorier: 

1. Foretak som er pålagt å stenge ned 
av staten, vil få dekket inntil 90 pro-
sent av sine uunngåelige faste kost-
nader per måned.

2. Bedriftene som ikke er pålagt å 
stenge, men likevel opplever reduk-
sjon i omsetning på 30 prosent eller 
mer (20 prosent i mars), vil få dekket 
inntil 80 prosent av sine uunngåelige 
faste kostnader per måned, minus en 
egenandel på kr. 10.000.

Korona-krisen – hva nå?
Alle har blitt berørt av denne krisen som har rammet Norge og resten av verden. Noen 
har mistet jobben, noen har måtte stenge laben, andre har mistet kjære. Listen synes 
uendelig. Allikevel finnes det lyspunkter. Den norske stat har innført en rekke tiltak for 
å motvirke de verste økonomiske konsekvensene av korona-krisen. Tenner i Fokus har 
sett nærmere på flere av dem.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no
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Finansministeriet legger Helsedirekto-
ratets inndeling av bedrifter til grunn. 
Ifølge Helsedirektoratet omfattes tann-
tekniske laboratorier ikke av virksom-
heter som måtte stenges ned. NTTF har 
klaget på dette. 

Som uunngåelige, faste kostnader regnes  
leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, 
forsikring, leie av utstyr og transport-
midler, samt netto rentekostnader.  
Departementet har i forskrift gitt nær-
mere bestemmelser om hva som reg-
nes som uunngåelige faste kostnader. 

Ordningen gjelder for mars, april og 
mai måned og minstegrensen for å få 
utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner.

Inntektssikring 
Det er vedtatt nye midlertidige regler for  
inntektssikring til selvstendig nærings- 
drivende som har mistet hele eller deler  
av inntekten. Inntektssikringen svar til  
80 prosent av gjennomsnittet av de siste  
tre års inntekter, maks. 6G (599 148 kr/år). 

Ordningen omfatter de som har hatt bort- 
fall av inntekt 16. mars eller senere. 
Kompensasjonen gis fra og med dag 
17 etter dokumentert inntektsbortfall.

Kompensasjonsgrunnlaget for selv-
stendig næringsdrivende beregnes som 
hovedregel med utgangspunkt i næ-
ringsinntekt de siste tre inntektsårene. 

NAV er allerede i gang med å lage en digital  
løsning som gjør at utbetalingene kan 
skje automatisk. Søknadsfunksjonen 
er på plass i begynnelsen av mai. 

Inntil da vil selvstendig næringsdrivende  
kunne ha rett til å få utbetalt økono-
misk sosialhjelp fra kommunene. De 
vanlige kavene om å først bruke opp-
sparte midler vil falle bort. Kommu-
nal sosialhjelp vil da fungere som en 
midlertidig inntektssikring frem til det 
tidspunktet NAV er i stand til å utbe-
tale midler fra den nye ordningen.

NAV anbefaler at man sender inn søknad 

om dagpenger og skriver inn i tilleggs-
opplysninger at man er selvstendig 
næringsdrivende. I tillegg må du melde 
deg som arbeidssøker. 

Korona-relatert sykefravær
Alle som må være borte fra arbeid på grunn  
av Covid-19, eller mistanke om slik syk- 
dom, har rett til sykepenger. Arbeidsgi-
ver får refundert sykepenger fra fjerde 
dag for korona-relatert sykefravær. 
Også selvstendig næringsdrivende kan  
få sykepenger fra folketrygden fra og med  
fjerde dag for slikt sykefravær. For å 
lempe på arbeidspresset hos primær-
helsetjenesten, utvides samtidig retten 
til bruk av egenmelding til 16 dager

På NTTFs samleside om  
koronakrisen -  
www.nttf.no/korona-krisen - kan 
du finne oppdatert informasjon  
om de mest relevante ordningene, 
anbefalinger for smittevern fra 
Helsedirektoratet og mye mer.

Lyst på  
etterutdanning?
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke stipend fra Norsk Orthoform  
Depots Utdannelsesfond til etterutdanning til en verdi av kr 10 000. Tildelingen 
foretas under åpningen av Fagsamling 2019. Du kan finne søknadsskjemaet 
på side 25. 

Stipendet har vært delt ut mange ganger tidligere. For å illustrere hva du kan 
bruke pengene til, kommer her en smakebit fra en mottaker av stipendet.

CAD/CAM
Caroline Wabnitz mottok stipendet i 2015 og brukte pengene til å videreutdanne  
seg inn CAD/CAM. Hun valgte å ta sin etterutdanning i Tyskland, nærmere 
bestemt på Ludwig Maximillian Universität i München. Gjennom hennes kurs 
fikk hun innblikk i de forskjellige 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-cam-
pus moduler på nett. Det hele avsluttes med en eksamen. Du kan lese mer om 
Carolines kurs i TIF 2-2017.

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

Har du spørsmål angående 
stipend og søknad?

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

Faksimile 
Tenner i Fokus 2-2017 side 24.
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Som produsenter av medisinsk utstyr er tannteknikere un-
derlagt Lov og forskrift om medisinsk utstyr, som igjen byg-
ger på Direktiv om medisinsk utstyr fra EU. Det er bestemt 
at dette direktivet skal være en del av EØS-avtalen og derfor 
gjelder det også i Norge. Det er omsatt til norsk både rent 
bokstavelig, men også juridisk og derfor har vi Lov og for-
skrift om medisinsk utstyr. 

Som den den oppmerksomme leseren vil huske, har EU be-
stemt at det skal utarbeides en forordning om medisinsk ut-
styr som skal erstattet direktivet. Det har vært arbeidet med 
dette gjennom mange år og til slutt ble man enige. Forord-
ningen skulle tre i kraft 26. mai 2020, men det var før koro-
naen. EU har nå besluttet at utsette ikrafttredelsesdatoen for 
forordningen til 26. mai 2021. 

Tenner i Fokus vil i løpet av det kommende året bringe ar-
tikler om den nye forordningen og hva den betyr for deg som 
tanntekniker.

EUDAMED
EUDAMED står for den europeiske databasen for medisinsk 
utstyr. Den tilsvarer det norske utstyrsregisteret, bare på EU-
nivå.  

EUDAMED skulle etter planen lanseres i ulike moduler. 
Den første modulen skulle komme i mars 2020. Juristene 
i EU-kommisjonen har kommet frem til at en slik gradvis 
lansering ikke er forenlig med kravene i forordning om me-
disinsk utstyr, og at EUDAMED må være fullt ut funksjonell 
før databasen kan lanseres. Derfor vil EUDAMED mest sann-
synlig ikke være tilgjengelig før i mai 2022. 

Registrering av produsenter og utstyr
Vi minner om at norske produsenter og autoriserte represen-
tanter plikter å registrere seg i det norske utstyrsregisteret. 
Dette kravet vil fortsette å gjelde frem til en registrering i 
EUDAMED vil være mulig.

Utstyrsregisteret
Det er Legemiddelverket (LMV) som administrerer utstyrs-
registeret i Norge. 

Du finner mer info om registeret på LMVs nettsider –
www.legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr

På den siden kan du også registrere deg i registeret. NTTF 
har utarbeidet en manual til hjelp med registrering som er 
tilgjengelig for NTTFs medlemmer.
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in vitro 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk 

udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) 

nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk 
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afgørelse 2010/227/EU 

60. årgang 
5. maj 2017 

Forordning om medisinsk 
utstyr er utsatt
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Medisinsk utstyr? Hva har det med meg å gjøre? Alt er det korte svarte. Tannteknikere er 
nemlig produsenter av medisinsk utstyr. I hvert fall rent juridisk. Protetikk er klassifisert som 
medisinsk utstyr, på linje med CT-skannere, insulinpumper, ansiktsmasker mm.
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Bursdager 
NTTF Gratulerer

40 år
Kristoffer Øksenholt 16. mai

60 år
Arve Hammersland 24. juni
Knut Fredriksen  16. august
Stig-Are Nergård 17. august

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

Hederstegn 
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 neste fagsamling.

Spørsmål kan rettes til Hederstegnkomiteen: 

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

Nils Christian Rieber-Mohn, nilsrieberm@halden.net | 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.

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

DET SKJER I 2020
MAI
25. NTTF styremøte

JUNI
5. Europeisk tannteknikerdag

AUGUST
21. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

SEPTEMBER
2. NTTF 86 år
10. NTTF styremøte
11.  NTTF årsmøte
11.-12. Fagsamling 2020
 Fagsamlingen er utsatt til 
 18.–19. september 2021

OKTOBER
23. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
29.-31. Nordental, Lillestrøm

DESEMBER
28. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Med forbehold for endringer.
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Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for samtlige grunn-
utdanninger innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal 
definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en 
minstestandard for kompetanse. Ifølge Kunnskapsdeparte-
mentet er målet å gjøre utdanningene mer «framtidsrettede og  
i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov». 
 
For hver utdanning har det vært nedsatt en programgruppe som  
skulle stå for å utarbeide forslag til ny retningslinje. Program- 
gruppen for tannteknikerutdanningen var ledet av studieleder  
Trude Myhrer. Arbeidet startet i februar 2018 så det har vært en 
lang prosess. Det har blant vært avholdt høringer og innspills- 
møter for at alle interessenter kunne komme til orde. NTTF 
har i flere runder kommet med konkrete innspill og kommen- 
tarer til arbeidet samt avgitt høringssvar på forslaget til ny 
nasjonal retningslinje. 

Innhold
Den nye retningslinjen inneholder tre kompetanseområder: 
• Oral helse
• Oral protetikk
• Profesjonalitet

For hvert kompetanseområde er det angitt hvilken kunnskap 
man skal oppnå, hvilke ferdigheter man skal beherske og 
hvilken generell kompetanse man besitter. I tillegg er det et 
kapittel om studiets oppbygning og praksisstudier. Retnings-
linjen har blitt svært bra. Programgruppen fortjener en stor 
applaus for deres arbeid. 

Den nye retningslinjen er gjengitt i sin helhet annetsteds i dette  
nummeret av Tenner i Fokus. Den er utformet som en forskrift. 

Gjennomslag for NTTF
Underveis i prosessen og i NTTFs høringssvar har vi spesielt 
vært opptatt av tre områder: Klinisk, praksis og samhandling 
mellom tanntekniker, tannlege og tannpleier. 

I de første utkastene til retningslinje var det kliniske arbeidet  
lite synlig, men i det utkastet som ble sendt på høring, hadde det  
fått en mye tydeligere plass. Det var vi godt fornøyde med. 

Praktiske ferdigheter er helt essensielt for en tanntekniker 
og NTTF fremført dette poenget gang på gang. Både i utkastet 
til retningslinje og forskriften står det at ferdighetstrening 
og praksisstudier skal utgjøre om lag halvparten av studiets 
omfang. Praksisperiodene skal være på minimum åtte uker 
i et tannteknisk laboratorium. I utkastet ble det anbefalt at 
praksisstudiene har et omfang på opptil 20 uker i løpet av 
studiet, mens anbefalingen i forskriften er på 20 uker. Det 
er en ørliten forskjell, men den er der. Selv om åtte uker er 
alt for lite, er det bedre enn ingenting og vi håper at det blir 
mulig å realisere 20 uker for alle studentene. 

Ny nasjonal 
retningslinje  
for tanntekniker-
utdanningen
Den nye nasjonale retningslinjen for tannteknikerutdanningen  
trådte i kraft 1. februar 2020. Den skal gjelde for studenter som  
tas opp fra og med opptak til studieåret 2021–2022. Det ligger et  
solid og bra arbeid bak retningslinjen og NTTF har fått gjennomslag  
på flere punkter. 
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no  |  Foto: Caroline Wabnitz

Studieleder 
Trude Myhrer
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Forbundet har også tatt til orde for at kjennskap og kunnskap  
om samhandling innad i tannhelseteamet er viktig for en tann- 
tekniker da vi ikke arbeider i et vakuum. Dette aspektet er vekt- 
lagt i både i utkast til retningslinje og forskrift og det er positivt. 

I utkast til retningslinje var det angitt 12 felles læringsut-
byttebeskrivelser (LUB) som er felles for alle helse- og so-
sialfagutdanningene. NTTF var av den oppfattelsen at noen 
av LUBene ikke var relevante for en tanntekniker og derfor 
kunne nedskaleres i tannteknikerutdanningen. Det gjaldt for 
eksempel «å ha kunnskap om barn og unge og er en utøver 
som ivaretar deres rettigheter» og «kjenner til sosiale og hel-
semessige problemstillinger inkludert omsorgssvikt, vold, 
overgrep og …   rus.» NTTF argumenterte med at en tanntek-
niker behandler ekstremt få barn, av naturlige grunner og 
at omfanget og nivået på LUBen om sosiale og helsemessige 
problemstillinger virket ute av proporsjon i forhold til hva en 

tanntekniker bør kunne. I forskriften er tannteknikerutdan-
ningen unntatt fra begge LUBene! 

I NTTFs høringssvar på utkast til retningslinje påpekte vi 
fraværet av den eldre del av befolkningen i de felles lærings-
utbyttebeskrivelser. Vi syntes det var betenkelig og spurte 
hvorfor studentene ikke skal lære om mangfoldet i denne 
gruppen og deres behov. Gleden var derfor stor da jeg i for-
skriften kunne lese at en utdannet tanntekniker skal «kjenne 
til mangfoldet av eldres behov for tannerstatninger, samt 
deres rett til medvirkning i behandlingen.» 

Norges Tannteknikerforbund har både i løpet av prosessen 
og via vårt høringssvar fått gjennomslag for flere viktige 
punkter i retningslinjen for utdanningen. Det er svært gle-
delig. Ikke bare for NTTF, men spesielt for de nye tanntekni-
kere som vil se dagens lys i årene som kommer. 

Forskrift om nasjonal retningslinje 
for tannteknikerutdanning

KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

§ 1. Virkeområde og formål
Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir 
tannteknikerutdanning, og som er akkreditert etter lov om 
universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.

Forskriften gjelder for 3-årig bachelorgrad i tannteknikk.

Forskriften skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik 
at kandidatene som uteksamineres har en felles sluttkompe-
tanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.

§ 2. Formål med utdanningen
Formålet med utdanningen er å utdanne kandidater som har 
de nødvendige kunnskapene og ferdighetene som kreves for 
å arbeide selvstendig som tanntekniker, og som også opp-
når en generell akademisk helsefaglig profesjonsforståelse. 
Tannteknikeren arbeider på oppdrag fra tannlege og frem-
stiller individuelt tilpasset medisinsk utstyr i form av ulike 
tanntekniske konstruksjoner beregnet på bittrehabilitering 
av den enkelte pasient. Profesjonsutøvelsen baserer seg på 
både teknologisk og håndverksmessig tradisjon og krever 
teoretisk kunnskap, håndlag, tekniske, praktiske og digitale 
ferdigheter, samt form- og fargesans.

Utdanningen skal være preget av et kritisk, kunnskaps-
basert og profesjonelt grunnsyn, samtidig som pasientens 
funksjonelle og estetiske behov vektlegges. Kandidatene skal 

være endringskompetente for å tilpasse seg en bransje i rask 
prosess- og materialteknologisk utvikling, samt ha forståelse 
for betydningen av erfaringsbasert selvstendighet, systema-
tisk kvalitetsarbeid, forskning og innovasjon.

Utdanningen skal også sikre kompetanse og holdninger 
som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle 
grupper i samfunnet, deriblant kompetanse om samers sta-
tus som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt 
tilrettelagte tjenester.

§ 3. Kompetanseområder
Tannteknikerutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med 
kravene i kapittel 2 til 4 under følgende kompetanseområder:
• Oral helse
• Oral protetikk
• Profesjonalitet.

Læringsutbyttebeskrivelsene i § 6 a, § 9 a, § 10 e, f og g, § 11 c  
og e, § 12 c og d er basert på forskrift 6. september 2017 nr.  
1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 
§ 2, og tilpasset utdanningen. Forskrift om nasjonal retnings-
linje for tannteknikerutdanning unntas fra forskrift om felles 
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 3 annet ledd 
pkt. 7 og 9.

Omfang og graden av kompleksitet i læringsutbyttebeskri-
velsene vil være avgjørende for hvor stor plass de skal gis i 
utdanningen.
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KAPITTEL 2. LÆRINGSUTBYTTE FOR 
KOMPETANSEOMRÅDET ORAL HELSE

§ 4. Oral helse – Kunnskap
Kandidaten
a. har bred kunnskap om tennenes makroskopiske anatomi, 

anatomiske variasjoner, terminologi og tannbenevnings-
systemer

b. har kunnskap om munnhulens anatomi og funksjon
c. kjenner til normale og patologiske forhold i munnhulen.

§ 5. Oral helse – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan anvende riktig terminologi knyttet til tenner, tannfla-

ter og anatomiske strukturer
b. kan anvende kunnskap om tennenes makroskopiske ana-

tomi for å utforme tannerstatninger
c. kan anvende kunnskap om munnhulens anatomi og bio-

logi for å fremstille klinisk akseptable tanntekniske kon-
struksjoner.

§ 6. Oral helse – Generell kompetanse
Kandidaten
a. kan formidle sammenhengen mellom helse, utdanning, 

arbeid og levekår, og tennenes psykososiale betydning 
både tilknyttet enkeltpersoner og grupper i samfunnet 
relatert til god folkehelse og arbeidsinkludering.

KAPITTEL 3. LÆRINGSUTBYTTE FOR 
KOMPETANSEOMRÅDET ORAL PROTETIKK

§ 7. Oral protetikk – Kunnskap
Kandidaten
a. har bred kunnskap om grunnleggende behandlingspro-

sedyrer og fremstilling av tanntekniske konstruksjoner 
basert på klinisk og teoretisk vitenskap

b. har bred kunnskap om filbehandling og fremstillingspro-
sedyrer tilknyttet digital tannteknikk

c. har bred kunnskap om de ulike dentale materialer som 
benyttes i tanntekniske konstruksjoner hva gjelder op-
tiske, kjemiske, fysikalske og termiske egenskaper når 
de brukes hver for seg, eller i kombinasjon i en og samme 
konstruksjon, i et oralt miljø

d. har kunnskap om dentale materialers risiko for biolo-
giske reaksjoner i form av allergiutvikling, toksisitet og 
bivirkninger

e. kjenner til forskning og utviklingsarbeid og kan relatere 
det til tannteknisk yrkesutøvelse og materialvalg ved 
fremstilling av tanntekniske konstruksjoner.

§ 8. Oral protetikk – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan anvende presis fagterminologi innen profesjonen
b. kan anvende kunnskap om dentale materialer ved 

fremstilling av tanntekniske konstruksjoner, basert på 
forsknings- og kunnskapsbasert praksis ved ulike kli-
niske pasientforhold

c. kan vurdere materialvalg, design og fremstillingsmetoder 
for praktisk utførelse i relasjon til forskningsbasert kunn-
skap

d. kan vurdere risiko for uønskede hendelser relatert til 
dentale materialer, fremstillingsutstyr og -prosesser 
under produksjon av tanntekniske konstruksjoner, og 
kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk

e. kan beherske grunnleggende tanntekniske prosedyrer 
og laboratorieutstyr på en forsvarlig måte som ivaretar 
sikkerhet og produksjonspresisjon

f. kan beherske digital arbeidsgang ved fremstilling av 
tanntekniske konstruksjoner.

§ 9. Oral protetikk – Generell kompetanse
Kandidaten
a. har innsikt i digital teknologi, og kompetanse til å bistå i 

utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- 
og systemnivå

b. har innsikt i konsekvenser ved feil behandling av dentale 
materialer og hvordan pasienten kan bli berørt

c. kan planlegge og gjennomføre tanntekniske arbeidsopp-
gaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og 
som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og 
retningslinjer.

KAPITTEL 4. LÆRINGSUTBYTTE 
FOR KOMPETANSEOMRÅDET 
PROFESJONALITET

§ 10. Profesjonalitet – Kunnskap
Kandidaten
a. har kunnskap om kvalitetssikring, helse, miljø og sikker-

het (HMS) og internkontroll tilknyttet tannteknisk virk-
somhet

b. har kunnskap om infeksjonskontroll, inkludert smitte-
vern, sterilisering, desinfeksjon og dekontaminasjon

c. kjenner til gjeldende lover og regelverk for egen yrkes-
gruppe, og forsvarlig oppgave- og ansvarsfordelingen 
innen tannhelseteamet

d. kjenner til forskning innen fagområdet, forskningsmeto-
der og prinsipper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

e. kjenner til inkludering, likestilling og ikke-diskrimine-
ring, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidenti-
tet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å 
sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

f. kjenner til og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og 
kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferds-
systemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutø-
velse, herunder kunnskap om samenes status som urfolk 
og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og so-
sialfeltet

g. kjenner til tverrfaglig, tverrprofesjonell, tverrsektoriell 
samhandling på tvers av virksomheter og nivåer, og hvor-
dan slik samhandling kan initieres

h. kjenner til kommunikasjonsstrategier og betydningen av 
god dialog og samarbeid mellom tannhelsepersonell til 
beste for den enkelte pasient, og ivaretakelse av person-
vern og digital sikkerhet

i. kjenner til mangfoldet av eldres behov for tannerstatnin-
ger, samt deres rett til medvirkning i behandlingen

j. kjenner til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og 
plass i samfunnet
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k. har kunnskap om begrepet helsekompetanse og hvordan 
variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og 
brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egen-
omsorg.

§ 11. Profesjonalitet – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan vurdere og analysere egen erfaring og profesjonsut-

øvelse relatert til kunnskapsbasert praksis
b. kan anvende, vurdere og henvise til vitenskapelig kunn-

skap for å belyse praktiske og teoretiske problemstillin-
ger

c. kan anvende kunnskap om relasjons-, kommunikasjons- 
og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand 
til å forstå og samhandle med brukere, pasienter og på-
rørende. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasien-
ter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, 
mestrings- og endringsprosesser

d. kan reflektere over, og ta nødvendige miljøhensyn ved 
materialvalg og under produksjon av tannerstatninger

e. kan oppdatere seg på ny kunnskap og foreta faglige 
vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunn-
skapsbasert praksis.

§ 12. Profesjonalitet – Generell kompetanse
Kandidaten
a. kan formidle sentralt fagstoff og dokumentere sin faglige 

kunnskap
b. kan formidle og utveksle faglige synspunkter og erfarin-

ger, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
c. kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan 

bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitets-
forbedrende arbeidsprosesser i tannteknisk produksjon

d. kjenner til og kan identifisere, reflektere over og hånd-
tere etiske problemstillinger og verdikonflikter tilknyttet 
tannhelsefaglig tjenesteutøvelse.

KAPITTEL 5. STUDIETS OPPBYGNING OG 
PRAKSISSTUDIER

§ 13. Studiets oppbygning
Utdanningen skal organiseres på en måte som fremmer in-
tegrering av teori i den praktiske utførelsen. Emnene skal 
bygge på hverandre og det skal stilles gradvis stigende krav 
til studentenes kunnskap, ferdighet og generell kompetanse. 
Utdanningen skal fremstå helhetlig ved at faglig innhold, pe-
dagogiske virkemidler og praksisstudier kobles sammen. Det 
skal være sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, 
læringsaktiviteter og vurderingsformer. Veiledet ferdighets-
trening er sentral for utvikling av studentenes praktiske 
ferdigheter og erfaringsbasert handlingskompetanse. Stu-
dentaktive læringsformer skal vektlegges i undervisningen 
og varierte vurderingsformer skal fremme studentens faglige 
progresjon.

Studenten skal innledningsvis i studiet tilegne seg kunnskap 
om profesjonens virkeområde og identitet, og samfunnsviten-
skapens betydning i dagens helseperspektiv. Studenten skal 
også tilegne seg kunnskap om tannmorfologi og munnhulens 
anatomi, som utgangspunkt for design og konstruksjon av 
enkle tannerstatninger. Kunnskap om dentale materialers 
egenskaper vektlegges for å oppnå en optimal konstruksjon 
tilpasset den enkelte pasient.

Videre skal studentens kunnskaper om dentale materialer 
og konstruksjonsprinsipper integreres i ferdighetsutviklin-
gen gjennom konvensjonelle og digitale arbeidsprosesser 
og framstillingsteknikker. Studenten skal i tillegg tilegne 
seg kunnskap om lovpålagte krav og retningslinjer for tann-
teknisk laboratorievirksomhet. Det fokuseres på pasien-
trettet og tverrprofesjonell kommunikasjon, samarbeid og 
samhandling. Kandidaten skal etter endt utdanning kunne 
fremstille grunnleggende tanntekniske konstruksjoner med 
klinisk akseptabel kvalitet.

Utdanningsinstitusjonen skal tilby intern veiledet ferdig-
hetstrening på institusjonens tanntekniske laboratorier i 
alle tre studieår. Ferdighetstrening er viktig for studentens 
progresjon, og opparbeidelse av profesjonsfaglig handlings-
kompetanse. Praktiske ferdigheter skal derfor ha en sentral 
plass.

§ 14. Praksisstudier
Praksisstudiene skal utformes slik at de sikrer at lærings-
utbyttene oppnås. Ferdighetstrening og praksisstudier skal 
utgjøre om lag halvparten av studiets omfang.

Praksisstudiene skal omfatte minimum åtte uker i et tann-
teknisk laboratorium. Anbefalt omfang på praksisstudiene er 
20 uker i løpet av utdanningen.

Studenten bør få erfaring med digitale fremstillingsprosesser 
i praksisstudiene.

KAPITTEL 6. IKRAFTTREDELSE

§ 15. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. februar 2020. Forskriften gjelder 
for studenter som tas opp fra og med opptak til studieåret 
2021–2022.
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Koronakrisen - Kan 
jeg endre mine 
avtaleforpliktelser?
Jeg driver laboratorium og har allerede måttet permittere flere av mine ansatte  
som følge av koronakrisen.

Det dukker nå opp en rekke problemstillinger knyttet til inngåtte avtaler, blant  
annethusleieavtalen, innkjøpsavtaler og avtaler med kunder om bestillinger og 
reparasjoner. Kan jeg kreve endret mine forpliktelser etter avtalene som en  
følge av den situasjonen vi nå står oppe i? 

                          n.n

Koronapandemien medfører ønske og behov 
for endringer av avtaleforpliktelsene i en 
rekke avtaleforhold. Dette vil gjelde både 
for den avtalepart som skal levere varer/ 
tjenester (realdebitor) og den avtalepart som  
skal betale for varene/tjenestene (pengedebi- 
tor). I husleieavtalen og innkjøpsavtalene 
er du pengedebitor (du skal betale for varer/ 
tjenester), mens i avtalene med kundene 
er du realdebitor (du skal levere en vare/
tjeneste).

Som realdebitor kan du kanskje ikke lenger 
oppfylle leveranseforpliktelsen siden du  
ikke får inn de nødvendige råvarene eller  
ikke har ansatte til å utføre den nødvendige 
jobben knyttet til leveransen du har for-
pliktet seg til å levere.

Som pengedebitor har du kanskje ikke 
lenger bruk for varen/tjenesten, da du 
ikke lenger har kunder til å kjøpe varene 
eller ikke økonomi til å betale for varen/
tjenesten.

Typiske ønsker om endringer kan være 
kansellering av hele eller deler av leveransen 
eller avlysninger/flyttinger av leveransen.

Problemstillingene

Problemstillingen for deg som realdebitor 
er i hvilken grad du som leverandør av 
varer/tjenester kan kreve deg fri fra dine 
forpliktelser til å levere realytelsen.

Problemstillingen for deg som pengedebitor 
er i hvilken grad du som bestiller av varer 
og tjenester kan avbestille eller kreve 
endringer i de leveranser som er avtalt.

Felles for begge problemstillingene er 
hvilken økonomisk konsekvens dette vil 
få for den avtalepart som krever endring.

Utgangspunktet: Avtaler skal holdes

Det grunnleggende utgangspunkt i norsk  
rett er at avtaler skal holdes og at den 
enkelte kontraktspart selv har risikoen for 
oppfyllelse av egne kontraktsforpliktelser. 

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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Dette gjelder også i den spesielle situa-
sjonen vi er i nå med koronautbrudd og 
restriksjoner og begrensinger knyttet 
til utbruddet.

Den enkelte avtale vil derfor danne grunn- 
lag for hvilke muligheter du har til å fri deg  
fra eller endre dine avtaleforpliktelser.

Relevante avtalebestemmelser vil 
eksempelvis være bestemmelser om 
avbestilling og force majeure.

Avbestilling

Dersom avtalen inneholder bestemmel- 
ser om avbestilling, må disse som ut- 
gangspunkt følges. 

Bestemmelse om avbestilling vil kunne 
regulere pengedebitors mulighet til å 
fri seg fra sin forpliktelse til å motta 
varen/tjenesten.

Slike bestemmelser vil ofte regulere av-
bestillingsfrister og krav om betaling av  
hele eller deler av vederlaget, avhengig  
av hvor sent avbestillingen fremmes.

Force majeure

Uavhengig av om avtalen inneholder 
avbestillingsbestemmelse, kan avtalen 
inneholde en såkalt force majeure-
klausul. En force majeure-klausul 
regulerer følgene av at det oppstår 
ekstraordinære hendelser som ikke er 
under menneskelig kontroll og som det 
derfor på forhånd er klart at mennesker 
ikke kan avverge. 

Eksempler på tradisjonelle force 
majeure-hendelser er krig, opprør, blok-
ade, naturkatastrofer, streik, lockout, 
importrestriksjoner, hyperinflasjon, 
brann, ran og innbrudd.

I tillegg til at det må kunne anføres 
at den aktuelle hendelse som har 
inntrådt er en hendelse som faller inn 
under force majeure-bestemmelsen, 
er det et vilkår at den avtalepart som 
rammes ikke kunne forutse hendelsen 
på det tidspunkt avtalen ble inngått, 

og heller ikke med rimelighet kan 
unngå eller overvinne hendelsen eller 
konsekvensen av hendelsen.

En force majeure-bestemmelse kan om- 
fatte både realdebitors og pengedebitors 
mulighet for å påberope seg force 
majeure, men kan også bare omfatte 
én av avtalepartene.

Dersom avtalen ikke inneholder en force  
majeure-klausul, vil bakgrunnsretten 
(lovfestet og ulovfestet) kunne gi en  
avtalepart rett til korreksjon av de avtalte  
forpliktelser. Dette må avklares etter 
en konkret vurdering, hvor avtaletype 
og bransje vil være relevante forhold.

I det følgende forutsettes det at avtalen 
inneholder force majeure-klausul.

Er koronapandemien force 
majeure?

Det er ikke mulig å gi et generelt svar  
på om koronapandemien, og de tiltak 
som iverksettes i forbindelse med 
pandemien, er å regne som force 
majeure eller ikke. 

Vurderingstema er om den oppståtte 
situasjonen vil være omfattet av den 
konkrete force majeure-bestemmelse i 
den enkelte avtale. Siden det naturlig 
nok er lite rettspraksis i Norge på 
lignende tilfeller, er det etter vår 
vurdering usikkert hvordan (retts)
praksis vil utvikle seg, også innenfor 
ulike bransjer, varer/tjenester og 
avtaletyper.

Realdebitors mulighet for å 
påberope force majeure

En realdebitor kan eksempelvis tenkes 
å påberope seg force majeure på grunn 
av manglende arbeidskraft grunnet 
sykdom/karantene, manglende tilgang 
på underleveranser og forbud mot 
levering av varer/tjenester.

Dersom det foreligger et rettmessig 
krav på endring/bortfall av realdebitors 
kontraktsforpliktelse som følge av 

force majeure, vil realdebitor ikke ha 
rett til vederlag for den ikke-leverte 
varen/tjenesten.

Realdebitor vil likevel kunne slippe 
et erstatningsansvar knyttet til ikke-
leveransen.

Pengedebitors mulighet for å 
påberope force majeure

På generelt grunnlag vil en pengedebitor 
ha begrensede muligheter til å kunne på- 
berope seg en force majeure-bestemmelse, 
forutsatt at realdebitor kan levere som 
avtalt, og betalingssystemene ikke har 
sviktet, noe som ikke er tilfelle i Norge 
per i dag.

Poenget er at realdebitors forpliktelse 
(betaling av vederlaget) vanskelig kan  
sies å være forhindret av korona-
pandemien og følgene av denne. Det 
at realdebitor ikke har bruk for varen/
tjenesten som er avtalt levert, for 
eksempel siden kundegrunnlaget for 
videresalg av varene er borte, eller at  
realdebitor ikke har midler til å betale  
for varen/tjenesten, vil som utgangs-
punkt være pengedebitors egen risiko. 

Melding om endring

Den avtalepart som påberoper seg en 
endring av sine avtaleforpliktelser må 
melde fra til den annen part så snart 
som mulig.

Råd

Vårt første råd er at gjeldende avtaler  
gjennomgås med tanke på behov og  
muligheter for endring i egne avtale- 
forpliktelser og risiko og muligheter 
for at avtalemotpart vil kunne kreve 
endringer.

Vårt andre råd er at avtalepartene går i 
dialog om smidige kort- og langsiktige 
løsninger til beste for begge parter, hvor  
både rettslige og kommersielle forhold 
vurderes som relevante og vektlegges.

-o0o-
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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 2020

Søknaden sendes innen 19. juni 2020 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 2020.  
Søknadsfrist er 19. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2020 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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Husk at NTTF  
selger esker
Bestillinger mottas på  
nttf@tannteknikerforbundet.no  
eller telefon 22 60 35 00.

Medlemmer av NTTF får  
rabattert pris.

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
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Återskapa den 
   naturliga skönheten

Litiumdisilikat i helt ny tappning

Ta kontakt med Martin Magnusson
GC Nordic AB.
Tel. +46 701 405 095
martin.magnusson@gc.dental 

  LiSi Press ger dig:

• Optimala mekaniska egenskaper

• Oöverträffad naturlig estetik

Och i kombination med vår inbäddningsmassa 
LiSi Press Vest får du ett minimalt reaktionsskikt 

och sparar tid!
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund


