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LE DE R

Autorisasjonens betydning – en
viktig sak for NTTF
Det er et klart mål for NTTF at det kun skal
være tannteknikere som kan fremstille og
levere individuelt fremstilte tannerstatninger i Norge. Grunnlaget for vårt arbeid er
sikkerhet for at pasienten skal få den beste
behandling, og at tannteknikerne gjennom
sin utdanning er de eneste som er kvalifisert for å yte denne helsehjelpen.
NTTF er kritisk til at leverandører i bransjen
selger fullt CAD/CAM utstyr til tannteknikerne, for deretter å selge intraorale skannere og fresemaskiner til tannlegene, og så
lære opp tannhelsesekretærer slik at tannlegene kan unngå å bruke tannteknikere.
NTTF viser til at det blir solgt fresemaskiner til tannleger uten å informere om at når
de tar disse maskinene i bruk blir de produsenter av medisinsk utstyr. Dette medfører at de må forholde seg til og oppfylle
kravene i Lov og forskrift om medisinsk utstyr, som krever fullt kvalitetssystem med
dokumenterte prosedyrer og sporbarhet
på materialer, samt levering av samsvarserklæring. I tillegg må de registrere seg i
utstyrsregisteret. NTTF mener at leverandørene har et klart ansvar om å informere
om dette.
Vi stiller oss også kritisk til at tannhelsesekretærer blir «sertifiserte» CAD/CAM
spesialister. Er det meningen at tannhelsesekretærer skal bli sertifisert til å
gjøre en tannteknikers oppgaver på et
kveldskurs på noen timer? Utdanningen
til tanntekniker er en 3-årig bachelorutdanning og NTTF har vanskelig for å forstå
at et 6-timers kurs kan erstatte en 3-årig
utdanning. NTTF mener også å vite at «sertifikatene» som blir utlevert kun er utstedt
av leverandøren, og sågar ikke er godkjent
av norske helsemyndigheter.
Denne trenden i bransjen er etter mitt
syn uheldig på flere måter, både når det
gjelder sikkerhet for at pasienten skal få
den beste behandling, og det medfører at
NTTFs medlemmer kan miste oppdrag fra

kunder som skaffer seg dette utstyret, og
at tannteknikerne ikke lengre får utnyttet
sine fresemaskiner fullt ut.
Vi ser med bekymring på at tannklinikker går til innkjøp av fresemaskiner og
fremstiller freste «tenner» på klinikken,
og at disse produktene blir sidestilt med
de tannerstatninger som blir fremstilt ved
tanntekniske laboratorier, mens det i realiteten er vesentlig forskjell på både fremstillingsmetoden og endelig resultat.
Enkelte leverandører i bransjen driver
offensiv markedsføring for fresemaskiner til tannklinikker, med budskap om
at «kronene» kommer så å si ferdig ut av
maskinen. Dette er en sannhet med modifikasjoner, da vi tannteknikere opplever at
det gjenstår ganske mye arbeid i etterkant
av fresingen dersom vi skal levere naturtro
tannerstatninger med perfekt passform.
Det er som oftest langt fra nok med litt
maling og glasur. Hos tanntekniker som
har den rette fagkunnskapen blir freste
tannerstatninger ofte bearbeidet langt mer
enn som så, både med tilpasning, form og
farge. I veldig mange tilfeller blir kronene
fremstilt med «cutback» teknikk, og sjiktet med pulverporselen for å oppnå riktig
farge, karakteristikk og translusens. Dette
er det helt umulig å tilegne seg kompetanse til å utføre i løpet av et kveldskurs.
I tillegg har tannteknikerne den materialkunnskap som trengs, og lang erfaring i å
levere trygge produkter, der både fremstillingsmetoder og materialer kan spores i
ettertid dersom det er behov for det.

Det er et klart mål for
NTTF at det kun skal
være tannteknikere
som kan fremstille
og levere individuelt
fremstilte tannerstatninger i Norge.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

NTTF har hele tiden fokus på spørsmålet
rundt autorisasjonens betydning, og vi har
drøftet veien videre både i politisk utvalg
og i NTTFs styre.
I NTTF er vi godt i gang med å sette oss
inn i den nye forordningen om medisinsk
utstyr. Det viser seg at det er godt nytt i
forordningen når det gjelder autorisasjon
og kompetansekrav. I artikkel 2 (3) som er
August 2018 | Tenner i fokus | 3 |

en definisjon av individuelt medisinsk
utstyr står det (dansk versjon):
»Udstyr efter mål«: Ethvert udstyr, der er specialfremstillet efter
recept fra enhver person, der i
henhold til national ret er autoriseret i kraft af sine faglige kvalifikationer, med angivelse på
vedkommendes ansvar af udstyrets særlige designegenskaber,
og som er beregnet til udelukkende at blive brugt til en bestemt
patient, alene med det formål at
imødekomme vedkommendes individuelle forhold og behov.
En forordning skal oversettes direkte,
uten rom for nasjonale fortolkninger,
slik at denne teksten også vil bli gjeldene i Norge.
Styret mener at det kun kan tolkes på én
måte, nemlig at man må være tanntekniker for å kunne produsere individuelt
tilpassede tannerstatninger. Vi har bedt
om et møte med Legemiddelverket/Avdeling for medisinsk utstyr for å sikre
oss at vår tolkning blir den gjeldende
tolkning av artikkel 2 (3). I skrivende
stund har vi ikke lykkes i å få avtalt et
slikt møte, da legemiddelverket mener
at vi bør vente til vi har fått forordningen for medisinsk utstyr på høring.
Vi vil avvente et slikt møte før vi foretar oss noe mer i saken. Det kan også
være aktuelt for NTTF å jobbe mer politisk med saken, for eksempel ved å
få en helsepolitiker interessert i problematikken, og få vedkommende til å

Styret mener at det kun kan tolkes på én måte,
nemlig at man må være tanntekniker for å kunne
produsere individuelt tilpassede tannerstatninger.

stille spørsmål til Helseminister Bent
Høie. Dersom det er relevant kan det
følges opp med et representantforslag
i Helse- og omsorgskomiteen. NTTF vil
fortsette dette arbeidet utover høsten.
Det er snart tid for å møtes til årets
fagsamling og årsmøtet i NTTF

Det blir to dager med mange spennende
faglige foredrag, fokus på faglig forsvarlighet og en stor dentalutstilling. Du finner
informasjon om alle foredragene, foredragsholdere, rådgivningstorg og mye
mer i vårt programhefte, dette er også
tilgjengelig på nettsiden vår. Jeg retter
en stor takk til alle leverandører som
støtter opp om vårt arrangement, og
en spesiell takk til Dentsply Sirona
Implants og Novus Dental som er gullsponsorer for årets Fagsamling.
Vennefesten er åpen for alle som deltar på Fagsamlingen, og vi gjentar
suksessen med live musikk ved Loose
Item Harness. Vi gleder oss til en super
kveld med gamle og nye bekjente.
Alle medlemmer som deltar begge
dager på Fagsamlingen, får registrert

15 poeng i NTTFs etterutdanningsprogram.
NTTFs årsmøte for medlemmer avholdes fredag 21. september, og her skal
vi blant annet bestemme hva NTTF
skal jobbe med det kommende året og
velge nytt styre. Du finner nærmere informasjon om dette i årsmøtepapirene
du som medlem får tilsendt sammen
med dette nummeret av Tenner i Fokus.
Allerede før sommeren hadde vi godt
over 100 påmeldte, og utstillingen var
fulltegnet i juni. Dette lover godt for
vårt arrangement, og vi har tro på at
det blir årets faglige og sosiale høydepunkt for alle som velger å delta. Som
tanntekniker kan du i løpet av disse
dagene tilegne deg både ny kunnskap
og være med å avgjøre viktige spørsmål om det videre arbeidet i NTTF.
Vi håper på stor oppslutning om vårt
arrangement! Hold av disse dagene til
gode faglige foredrag og samvær med
gode kollegaer.
Vi sees!

DET SKJER I 2018
SEPTEMBER

OKTOBER

2.
20.
21.
21.–22.

4.–6.
26.

NTTF 84 år
NTTF styremøte
Årsmøte i NTTF
Fagsamling 2018

NORdental, Lillestrøm
Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

DESEMBER
28.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Får du ikke informasjon fra oss?
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre abonnenter om å sende oss
varsel om ny adresse, e-post eller telefon. Send en e-post til medlem@nttf.no
Vi sender det meste av medlemsinformasjon på e-post. Vi mangler e-postadresser til flere av dere og vil gjerne at
dere sender den til oss så snart som mulig.
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Straumann® CARES® P series

The new standard in 3D printing

SPEED

PRECISION

FLEXIBILITY

Fast and professional
top-quality
dental products
due to patented

Fully integrated
in the validated
workflow of CARES®
and CoDiagnostiX™

Multiple options
thanks to open-system
technology and choice
of materials

Learn about the printing benchmark in
speed, precision and certified open solutions:
www.straumann.no/p-series

Get our special launch offer today!
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Digital tannprotese:
Et samspill mellom
mennesker og teknikk
Oversatt fra «Das Dental Labor» 6/2018 side 100-103, av tanntekniker Stein Staal

: Samtalepartnere i Schaan, fra venstre: Antonio Ferilli, Martina Specht og Thomas Baaske

Bak betegnelsen digital tannprotese (Digital Denture) finner du en prosess gjennom hvilken
du kan fremstille helproteser. Det spesielle er at arbeidet blir betydelig forenklet. Vi ønsket
å vite hva som finnes bak dette utsagnet og hvilke fordeler brukerne vil oppleve. Samtalepartnere var Martina Specht, Thomas Baaske og Antonio Ferilli fra markedsavdelingen for
«Avtakbar digital protetikk» ved Ivoclar Vivadent i Schaan, Liechtenstein.

DDL: Hva menes med avtakbar digital
tannprotese?

sjon med spesielle produksjonsstrategier fram til den
moderne fresemaskinplattformen PrograMill lover forutsigbare og konkrete resultater.

Ferilli: Digital Denture er en komplett fremstillingspro-

sess for rask digital produksjon av avtakbare proteser.
Denne nye innovative prosessen kombinerer den digitale produksjonen i laboratoriet med de etablert trinn
i tannlegebehandlingen. En eksklusiv utviklet designprogramvare og ideelt tilpassede materialer i kombina-
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DDL: Hvordan kom dere på ideen om å digitalisere
fremstillingen av helproteser?
Ferilli: Det lå så tydelig i startgropa. Digitalisering har

vært et tannteknisk tema i mer enn 20 år. Bredden

av produkter som kan fremstilles digitalt eller med
digital støtte, vokser fra år til år. Derfor syntes det å
være logisk å bruke CAD / CAM-funksjonene på helproteser også. Spesielt på dette området er det mange
komplekse trinn i den manuelle prosessen. Digitale
prosesser kan forenkle og derved øke produksjonshastigheten mye.

protesene i forhold til konvensjonelle proteser, som er
laget av individuelle tenner. Stabiliteten til proteser
med SR Vivodent CAD er derfor særdeles god.
DDL: Hvor estetisk er dette industrielt fremstilte
materialet?
Baaske: Estetikken er tilnærmet lik de flerskiktede

DDL: Hvilke spesifikke fordeler gir Digital Denture tannteknikeren?
kan tannteknikerne redusere den tiden de bruker i
dag til om lag det halve. Et like viktig punkt er reproduserbarheten: Dataene er digitalt tilgjengelige. Og
kvaliteten forblir alltid den samme, fordi enheter og
programvare overtar mange av trinnene i en validert
prosess. Men selvfølgelig er tannteknikeren fremdeles
uunnværlig: han styrer programvaren, og han må ha
med seg sin fagkunnskap. For eksempel ved å plassere
tennene eller tannsegmentene i forhold til kjevene,
slik at funksjonen blir riktig. Mennesker og teknologi
utfyller hverandre - en sterk samhandling. Dette fører
til bedre resultater og enda flere fornøyde pasienter.

konvensjonelle kunststofftennene i A-D farger. Vi oppnådde dette ved å justere opasiteten til SR Vivodent
CAD-diskene for å nøyaktig likne den ønskete tannfarge når det gjelder opasitet og gjennomskinnelighet.
Fronttennene vil være smalere mot skjærekanten. Det
er derfor de er mer gjennomskinnelige der. Ved tannhalsområdet, hvor tennene er svært massive, har de
høyere opasitet. Vi har optimalisert disse slik at vi får
en god naturlig tannfarge i monokromatisk materiale
i forbindelse med fullanatomiske tenner. Tennene som
er fremstilt gjennom prosessen til Digital Denture er
derfor veldig estetiske og naturlige.
Hvis det ønskes ytterligere tilpasninger, for eksempel emaljefeil, kan tannteknikeren for eksempel
inkorporere disse ved f.eks. å bruke lysherdende Labor-Composite SR Nexco.

DDL: Hvilke materialer brukes i Digital Denture
og hva gjør at de peker seg ut?

DDL: Så til programvaren: Hvilke varianter tilbyr
dere?

Baaske: Det er en rosa og en tannfarget disk: Protesebasismaterialet IvoBase CAD og tannmaterialet SR
Vivodent CAD. Vi tilbyr protesematerialet i våre velprøvde og kjente farger. Det er spesielt bruddsterkt og
holder standardverdiene for slagfast protesekunststoff.

Ferilli: Digital Denture-modulen utfører en rask

Ferilli: På den ene siden spares det mye tid. Spesielt

SR Vivodent CAD består av et DCL-materiale som vi
også bruker på noen av våre konvensjonelle tannproteser. Den kombinerer fordelene til PMMA med de
som komposittmaterialene innehar. Det betyr at dette
materialet har en svært lav plaqueaffinitet og dertil en
høy slitestyrke.
Dette er muliggjort av forskjellige organiske fyllstoffer. I tillegg er tennene våre låst sammen i den nye
produksjonsprosessen. Dette stabiliserer CAD/CAM

og enkel prosess med de to materialdiskene. Det
er også en Premium versjon kalt ”Digital Denture
Professional”. Denne modulen fokuserer på det
kliniske området, som også er svært viktig. I denne
varianten kan pasientspesifikke kliniske data – som
før ble formidlet via ulike kliniske hjelpemidler overføres til programvaren. Deretter kan protesen
ferdiggjøres enten med individuelle prefabrikkerte
tenner - eller med tannkransen, som er frest ut fra SR
Vivodent CAD-materialdisken.
DDL: Har dere samarbeidet med eksterne brukere
i utviklingen av Digital Denture?
Specht: Ja, vi hadde flere betatestere om bord fra
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: Tannkrans og disker

starten av. Disse var erfarne tannteknikere fra
Tyskland, Italia, Frankrike, USA og Australia. De første
tester startet i 2014. Testene fokuserte på de ulike
komponentene i Digital Denture, dvs. programvaren,
materialet og produksjonsprosessen. Betatesterne
har fulgt hele utviklingen. Deres tilbakemeldinger og
deres ønsker flommet inn i vårt arbeid. Denne nære
og praktisk erfaringen var viktig for oss, så nå har vi
endelig greide å utvikle Digital Denture for brukerne!

i systemet tilpasset laboratoriets forskjellige utstyr.
Protesene kan i prinsippet ferdiggjøres med en 3Shape-skanner og et eksisterende Zenotec Select-system
eller på våre nye PrograMill-systemer. Laboratoriene
har også mulighet til å teste programvaren på forhånd
med CAD-poeng som kan kjøpes hos 3Shape.

DDL: Hvilke forutsetninger må tannteknikere ha
for å gå inn i Digital Denture-prosessen?

Ferilli: Digital Denture er ikke bare egnet for helsett

Specht: Prosessen er bevisst holdt veldig fleksibel. Vi

har derfor utviklet forskjellige modeller for innføring
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DDL: Hvilke typer proteser kan fremstilles med
Digital Denture?
- men også for enkelt- proteser - det vil si enten bare
øvre eller bare nedre kjeve. I tillegg kan man lage duplikatproteser eller immediate helproteser med den.
Kort sagt, et bredt spekter av muligheter.

Besøksadresse:

Kontakt oss:

Birkebeinervegen 24,
2316 Hamar

800 41 941
salg@karasmussen.com

www.ka-rasmussen.no
August 2018 | Tenner i fokus | 9 |

Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra u
 tlandet,
og rask digital utvikling, kan det være krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier. Det krever nytenkning og
originale løsninger for å møte framtiden.
Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og
spesialiserte produkter. I denne 19. artikkelen har vi besøkt Grenland Dentallaboratorium.

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

Jürgen Spehr er eier av Grenland Dentallaboratorium. Hans tidligere partner Erik Gosby gikk
av med pensjon for noen år siden. I dag er det tre ansatte på laboratoriet, Jürgen inkludert.
Det er to fulle stillinger, som er besatt av Bente Heidi Nilsen og Katrin Linge, og så er det
Jürgen på halv stilling, når han har tid, som han sier.
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GRENLAND DENTALLABORATORIUM

ratorium

Jürgen prøver å ta seg fri torsdag og fredag,
men det er sjelden han klarer å ta seg fri på
torsdag. Fredag derimot gjør han hva han kan
for å ta seg fri. Det synes han er behagelig.
Noe som er meget forståelig for en mann som
har passert 70 år og har mange år bak seg i
tannteknikerbransjen. Etter en utvidet helg
er det godt å komme på jobben igjen på
mandag. Jürgen sier at han ikke blir rik av å
drive firmaet på denne måten, men det har
aldri vært hans ambisjon heller. Han har en flat
struktur på firmaet, og er fornøyd med tilværelsen. Det har aldri vært et ønske hos ham
å bli sjef, det ble bare slik.
Jürgen tok tannteknikerutdannelsen sin i
Tyskland. Etter svenneprøven arbeidet han
seks år som svenn før han avla mesterprøven
også i Tyskland. Den er meget krevende.
Etter endt utdanning flyttet Jürgen og hans
kone til Norge. Bakgrunnen for dette var
tredelt:
De hadde vært i Norge på ferie tidligere, og
de synes Norge var et vakkert og fascinerende land som de gjerne ville se mer av,
og lære bedre å kjenne.
Han likte ikke den politiske utviklingen i
Vest-Tyskland. Den ble etter hvert noe for
høyreorientert. Dette trivdes han ikke med.
Tredje begrunnelse for flytting til Norge
var eventyrlyst. Det var spennende å flytte
hit, og de fikk en helt ny tilværelse. Jürgen
forteller at han ikke har angret en dag på
at han flyttet hit.
Den lille familien slo seg ned i Oslo. Jürgen fikk
først jobb hos tannteknikermester Stokstad
før de flyttet til Porsgrunn, og Jürgen begynte
å jobbe hos tannteknikermester Nilsen. Der
jobbet han i fem - seks år før han sammen
med Erik Gosby kjøpte laboratoriet. De produserte mer eller mindre alt innen tannteknikk, bortsett fra stålproteser, fra dag en.
Den første tiden var det gull/akryl som ble
brukt til kroner og broer. Det kom stadig nye
produkter av akryl ut på markedet, men det
var først når Artglass kom på markedet at
Jürgen fant «sin akryl». Artglass var virkelig
god, minnes han.
På den tiden hadde Jürgen en bekjent som
skulle ha kroner på 11 og 12. Det var like
før jul, og personen skulle gå med midlertidige kroner til over jul. Disse kronene
gikk beklagelig nok i oppløsning, og Jürgen ble spurt om han kunne hjelpe henne.
Vedkommende ble bedt om å komme ned
på laboratoriet. Der tok han avtrykk og
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lagde da to kroner i en kombinasjon av
hvitstøp og akryl. Hvitstøpkappen ble
konstruert som en tynn kappe med retensjon. Over dette bygde han opp kronene i Artglass uten understøttelse, for
de skulle jo bare brukes en kort stund.
Kronene passet bra, og da hun kom til
tannlegen over jul, valgte han å sementere dem permanent. Kronene sitter i
munnen fortsatt.
Med nedgangen av gull/akryl-arbeider,
overtok MK-kroner og MK-broer markedet. MK-arbeider er atskillig mer
arbeidskrevende, men det er liten tvil
om at det er et bedre produkt, mener
Jørgen.
Arbeidsfordelingen mellom Erik og
Jürgen var som følger: Erik tok seg av
avtakbar protetikk, og Jürgen fast protetikk. Dette var en grei fordeling som
fungerte bra.
Neste store utvikling i faget var zirkonia, og på Grenland Dental gikk de til
anskaffelse av en håndfreser. Det kom
også en stor automatisk freser på markedet, men den virket ikke tillitsvekkende på Jürgen. I tillegg kostet den
over en million kroner, så den var ikke
aktuell på daværende tidspunkt. Denne
håndfreseren var så god at Jürgen bruker den fortsatt. Det å håndfrese krever noe tid, men en molar freser han
på ca. ti minutter. Skal man frese i en
automatisk freser bruker også den tid,
men man behøver ikke å «gjete» denne
produksjonen.
Zirkoniakappene passer og fungerer
bra. Zirkonia er et fantastisk materiale, men porselenet er Jürgen mindre
fornøyd med. Han mener at det er for
hardt, og at det derfor kan skalle av
hjørner, spesielt incisalt på disse kronene. For å finne ut mer om dette fenomenet, ba han tannleger som måtte
lage om slike kroner ta et avtrykk av
den frakturerte tannen. Resultatet av
undersøkelsen viste at frakturen gikk
gjennom porselenet og ikke frakturerte
| 12 | Tenner i Fokus | August 2018

i overgangen zirkoniakappen og porselenet. Som han sier, kan han ikke gå
god for at hans konklusjon av undersøkelsen en riktig, men det er nå hans
konklusjon. I sidesegmentene har Jürgen i stor grad begynt å lage kroner
i helzirkon. - Det er nærmest umulig
å lage en ny krone i disse områdene
som passer inn når det gjelder farge og
morfologi. Som regel er nabotennene
nedslitt og misfarget av blant annet
gammelt amalgam, sier han.
Selv om Jürgen vet at flere av kollegaene etter hvert også freser ut frontkroner i helzirkon velger han å legge
porselen på fronten av disse kronene.
Det som irriterer Jürgen mest ved zirkoniaproduksjonen er at det meste av
materialet (pucken) blir gjort til støv,
men at det er et fantastisk materiale
er han ikke i tvil om. Materialet kan
behandles og freses til et utrolig tynt
nivå. Det gir ikke opake partier mot
gingiva og har en høy biokompatibilitet. Det eneste som er i nærheten når
det gjelder biokompatibilitet er industrifrest titan. Zirkonia-konstruksjoner
er helt suverene med bond level implantater.
Implantatprotetikk, både fast og avtakbar, er også en del av produksjonen
hos Jürgen i dag. Han har en jevn og
stabil produksjon. For å få optimale
implantatarbeider må man ha et godt
samarbeid med tannlegen, mener Jürgen. Dersom man ikke møter hverandre som «likemenn» kan det fort gå
ut over kvaliteten på arbeidet.
Fra tid til annen får Jürgen som oss
andre nye kunder. Det kan være en utfordring, men med god og hyggelig dialog pleier dette å gå bra. Jürgen mener
at det uansett er viktig med en positiv
samtale.
I Tyskland lærte Jürgen å lage stålproteser etter tyske prinsipper. Disse
protesene var slanke og klammerne

var konstruert etter inngående bruk
av parallellometer. Disse protesene
var smekre, samt lette og behagelige
for brukeren. Jürgen har ikke jobbet
så mye på en stålavdeling, men han
har hatt stor interesse for denne delen
av faget og fordypet seg gjerne noe i
denne produksjonen på de laboratoriene han har vært ansatt. Det han har
sett av stålproteser etter at han kom til
Norge vil han ikke ha i munnen.
Fra Tyskland er han også vant til gamle
og velorganiserte håndverkstradisjoner. Der var det laug hvor man hadde
gode kollegiale møter, og et forbund
som en paraplyorganisasjon. I tillegg
har de en sideorganisasjon under forbundet som kom med tilbud på forsikringer m.m. De organiserte også
svenneprøver og mesterprøver.
Han mener at forbundet har en viktig
funksjon også her i Norge. Det er viktig
å ha et sted hvor vi kan møte kollegaer.
Vi må se mer på andre tannteknikere
som kollegaer og ikke bare konkurrenter. Det kan være hyggelig å slå av en
fagprat med en kollega en gang i blant.
Like etter at Jürgen ble ansatt hos
tanntekniker Nilsen i Porsgrunn ble
han bedt om å gå på et faglig møte i
nærmiljøet, men han fikk beskjed om
å ikke snakke med kollegaene. Dette
kravet var ikke vanskelig holde å dette
tidspunktet fordi han da ikke kunne
noe særlig norsk, men løftet ble ikke
holdt på senere møter.
I dag står Jürgen oppført som leder for
lokalforeningen i Vestfold/Telemark.
På bakgrunn av vervet møter han på
lederkonferansene. Dette synes han er
både nyttig og hyggelig.
Etter at vi har hatt så mye fokus på
ham i denne artikkelen ønsker Jürgen
å formidle at de ikke hadde fått utviklet
laboratoriet slik de har uten hjelp av
tidligere og nåværende medarbeidere.
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Foryngelse ved
nye tenner
Oversatt fra «Das Dental Labor» 7/2017 side 64-70, av tanntekniker Lars Alhaug

Den dentale verden forandrer seg ikke bare ved at digitaliseringen er kommet for fullt. Krav
fra pasientene angående utseende og estetikk blir også stadig høyere. I mange år het det om
helprotetikken at «funksjon står over estetikk». I dag ser vi et skifte i dette. Pasientene ønsker
ikke bare å kunne tygge med protesene, de skal også medvirke til et utseende som pasientene
offentlig og i samvær med andre føler og kjenner er dem selv. Det å se yngre, frisk og sunn ut er
også momenter i dag, i alle aldersgrupper. Dette er derfor alle elementære krav til et vellykket
behandlingsopplegg i dag. Spesielt i totalprotetikken (helsett) er det viktig å nå målet om god
funksjon, ikke minst stabilitet, effektiv tygging, komfort, god uttale og altså optimal estetikk.

f 0 Optimalt helsett
Pasienttilfellet

f 1-2 Utgangssituasjon: Utilfredsstillende
overkjeve- og
teleskopbasert
underkjeveproteser med
nedslitte tenner.
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Pasienten er 75 år og har vært protesebærer i mange år. Han
slet med en over og underkjeveprotese som ikke hadde passform
lenger og dermed satt dårlig. Den beskjedne pensjonisten
klaget spesielt over at han hadde problemer med å snakke ordentlig, at tygging var vanskelig og at det var såre punkter på
kjevekammen i UK. Han ønsket seg en estetisk og funksjonell
forbedring av overkjeveprotesen og den teleskopretinerte
underkjeveprotesen. Det var også viktig for ham at de nye
protesene ikke skulle ha mellomrom mellom tennene, men
likevel måtte ikke protesene se ut som «kjøptenner» (bilde 14).
Protesene hans viste seg å ha null passform, fargen var unaturlig og i underkjeveprotesen var det sterk abrasjon. Tennene 33, 34 og 43, forankringstennene, hadde ikke lenger
noen funksjon som forankring og tannlegen bestemte at de
måtte trekkes. Sammen med pasienten valgte tannlegen at
mannen måtte få et nytt helsett med fargen A3 (bildene 1-3).
Forberedelsen

På grunn av et svært godt samarbeid mellom tannlegen og
tannteknikeren, ble tannteknikeren helt fra første planlegging
av, og fra førstegangsavtrykket ble tatt, involvert (bilde 4).
Sammen så de på utgangssituasjonen og de kom til at en helsett-

f 3 Gammel teleskopbasert UK protese

f 4 Registrering av vertikalposisjonen

med nedslitte tannflater.

mellom kjevene før påbegynt arbeid.

f 5-6 Førstegangsavtrykk
i Schreinemakers
avtrykksskje.

f 7-8 individuelle
avtrykksskjeer med
utsparinger for
muskelband.

konstruksjon med tannsett fra linjen artegral life var en god løsning. Foruten den fremragende farge- og lysbrilliansen og den
levende sjiktningen i disse tennene, byr tennene på svært gode
forutsetninger både for en «tann mot tann» og en «tann mot to
tenner» kontakt. Det fine molekylærnettet i tannen og det fyllstoff og fiberfrie samt abrasjonssterke OMP-N materialet, er
grunnlaget for en langtidsstabil og høyestetisk proteseløsning.
Ved førstegangsavtrykket, som ble tatt med den spesielle avtrykksskjeen etter Schreinemakers, kom alle kjevedetaljene
med. Disse er i overkjeven: Overgangsfolden (vestibulum), den

harde ganen, den fremre del av den myke ganen («A-linjen»)
og tuber maxillae. I underkjeven: Overgangsfolden, trigonum
retromolare og det linguale området (bildene 5-6). Etter
førstegangsavtrykket i alginat, slås førstegangsmodellene
opp og på disse lages de viktige individuelle avtrykksskjeene. På disse markeres undersnitt, de dypeste områdene
i overgangsfolden og AH-linjen, samt avtrykksskjeenes utstrekning totalt. For å få til maksimal tilpassing med følgende
beste adhesjon, legges det stor vekt på skjeenes randsone,
noe som krever nøyaktig og omsorgsfull tilsliping og eventuell justering ved pålegging av materiale. Skjekanten (av
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f 9-10 Finutformede skjeer med
spesielt hensyn til overgangsfolden,
klar for funksjonsavtrykket.

f 11-12 Ferdig funksjonsavtrykk.

f 13 Bittblokkene klare til bruk
for registrering av høyde, plan og
plassforhold.
kunststoff her) skal være et par millimeter kortere enn den
ferdigjusterte skjeen (bildene 7-10). Funksjonsavtrykket
med slike forseggjorte skjeer danner grunnlaget for protesemodeller som igjen sikrer proteser med maksimal adhesjon
og passform. (bildene 11 og 12).
Bestemme kjeverelasjoner

Å bestemme relasjonen mellom over- og underkjeven ved et
helprotetisk arbeid er en svært viktig del av arbeidet med å
få til et vellykket resultat. Målet med de nye protesene er å få
til den opprinnelige tilstanden og at pasienten tolererer de
nå nye, faktisk tredimensjonale, funksjonene som er virksomme i forholdet mellom over og underkjeven under tygging
og tale. Derfor må det tas både en horisontal og en vertikal
registrering av forholdet mellom kjevene. Til dette lages bittvoller.
Tidligere ble bittvollene ofte laget på førstegangsmodellene,
de samme som de individuelle skjeene ble laget på. Ved det
sparte man en arbeidsprosess og et frammøte for pasienten.
Men det kan vi ikke gjøre. Bittblokkene må lages på mester| 16 | Tenner i Fokus | August 2018

modellene, altså de som slås opp i funksjonsavtrykkene, ikke
minst for passformens skyld under bittregistreringen. Bittblokker og prøveoppstilling skal ha tilnærmet samme tette
passform som den ferdige protesen (bilde 13)!
Før bittregistratene lages, utfores tynt områder med undersnitt. Så, etter å ha isolert modellen, legger vi på en fabrikkprodusert plate av kunststoff (noen liker fremdeles
skjellakkplater pga. at de er tynne) og denne polymeriseres/
herdes. Det viktige er nå å få en tight og fast basisplate på
modellen. Etter det legges voksvollene på basisplaten. I
følge registreringen av bitthøydeforholdene som ble gjort i
begynnelsen, formes voksens utstrekning, høyde og plan så
godt som mulig på dette stadiet. Med bittblokkene på plass
i munnen, måler vi nå den vertikale avstanden mellom OK
og UK og det nøyaktige bittplanet fastsettes, også med ny
høyde (bittheving). Så, etter at registratene slik er tilpasset i
munnen, sjekkes kjevens hvilestilling. Dette krever god nøyaktighet. Målingen skal skje når pasienten sitter oppreist,
leppene skal være avslappet og kjeven skal være lett åpnet
og avslappet.

Leppen i overkjeven skal ved riktig utforming av voksen
labialt, ha god understøttelse. Ikke innsunket og heller
ikke slik at amorbuen jevnes ut. Det skal se harmonisk
ut både frontalt og lateralt. Som en regel bør to millimeter
av voksen synes labialt ved denne registreringen, men
det er selvsagt ganske individuelt hvor mye tennene
skal vises både i hvile- og smilestilling. Det er også viktig
at bittvollen i sidesegmentene har tilstrekkelig fylde
mot kinnet. Dette justeres ved å fjerne eller legge på
voks (bildene 15-18).
I underkjeven gjelder de samme momentene: Passformen, hvilestilling og leppefylde. Det vertikale målet
som ble tatt i begynnelsen, merket under nesen og på
hakespissen (bilde 4), brukes som utgangspunkt for
den nødvendige bitthevingen. De gamle protesene var
nedslitte, nedsunkne og ga pasienten et unødvendig

f 14 Den gamle OK protesen. Pasienten ønsket seg en ny,
estetisk utseende og fungerende protese (helsett).

f 15-16 Det camperske planet fastsettes.

f 18 Pasienten med bittblokkene i munnen og alle
f 17 Pupillplanet bestemmes.

relevante mål og plan fastsatt.
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S, C, Z-Laute

R-Laut

F, W, V-Laute

B, M,P-Laute

D, T-Laute

i(ch)-Laut

L-Laute

f 19 Tunge, lepper og kjevestillinger ved de forskjellige konsonantuttalelsene.

f 20 Bittblokkene sammenkoblet og med synliggjort smilelinje,
midtlinje og plan.

gammelt utseende, med protrudert underkjeve. Nå når bittblokkene er ferdige, så langt, må fonetikken sjekkes. Det
består spesielt i å finne utformingen ved S-vollen og sidesegmentene som gir den beste uttalen av konsonanter (at
bittvollene ikke er for brede og for massive slik at den hindrer tungens bevegelse ved tale). Det mest kjente ved denne
registreringen er uttalen av S-lyden. Mange kjenner sikkert
til bruken av ordet «Mississippi» i denne sammenhengen.
Bittregistreringen sammen med bruk av ansiktsbue gir et solid
grunnlag for oppstillingen av tenner, som nå er neste skritt. Vi
tar gjerne med en liten orientering om bruken av ansiktsbuen,
hvorfor den har elementær betydning ved framstillingen av en
helprotese: Ansiktsbuen viser oss avstanden til kjeveleddet
og definerer det tredimensjonale rommet i munnhulen. Slik
kan, ved en nøye modellanalyse, tennene stilles i riktig posisjon for den angjeldende pasienten. Uten bruk av ansiktsbue, kan det ikke oppnås en eksakt tannoppstilling.
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f 21 Ansiktsbuen brukes til å fastslå posisjonen for tennene i
forhold til kjevesituasjonen.
Tannoppstillingen

Nå står en grundig modellanalyse for tur. Denne går som
en rød tråd gjennom hele arbeidsgangen. Modellanalysen
danner grunnlaget for tannoppstillingen. Her skal vi merke
oss at valg av tannoppstilling må garantere så vel tungens
mulighet til fri bevegelse og at kinnmuskulaturen får den
rette understøttelse. Og, så langt, at tannlegen har vært nøye
med å registrere det rette høydeforholdet. Basert på modellanalysen fant vi å måtte sløyfe 7’erne av statiske grunner i
vårt pasienttilfelle. Tannfabrikatet artegral life har utgangspunkt i de velrenommerte artegral-tennene. Verd å nevne
ved dem er deres anatomiske form og deres utmerkede, naturlige morfologiske karakteristikk som gjør dem egnet til

f 22 Ferdig oppstilt helsett med artegral life tenner, i

f 23 På grunn av plassmangel valgte teamet å sløyfe 7’erne.

artikulator.

f 25 Med de «levende»
tennene artegral life og
den vellykkede komposisjonen ble pasienten
ikke bare fornøyd med
funksjon og utseende,
han ble også «yngre» og
selvtilliten ble styrket.

f 24 Ferdig proteser i artikulator. Lett synlig er den gode
passformen på grunn av bitthevingen som ble foretatt.

ethvert okklusjonsforhold. Siden de både egner seg for
et tann-mot-tann bitt og et tann-mot to-tenner bitt, har
de gode forutsetninger for å være med i en optimal tannerstatning.
Etter å ha valgt en passende tannform og størrelse, følger
tannoppstillingen. Vi begynner med UK front. Her er det
viktig å legge vekt på balansen, altså tennene på kjevekammen. Deretter stiller vi opp sidesegmentet. Også her
er det viktig å sette tennene på kjevekammen og at 36 og
46 plasseres over det dypeste punktet på kjevekammen
for å unngå skyvekrefter på kjevekammene. Før fronttennene i overkjeven stilles opp i henhold til de fonetiske
hensyn som er registrert i vokssjablongen, må tennene i
sidesegmentene stilles opp i perfekt, sentrisk okklusjon.
Da unngår vi større innsliping av dette området og slik kan
den gode, sentriske tilpassingen i tannsettet utnyttes fullt
ut. Når det gjelder oppstillingen av fronttennene (OK), må
vi merke oss noen poeng. Siden bittregistreringen også
har fått med fonetiske hensyn, stilles fronttennene opp
etter disse registreringene. Dette kan medføre at vi må
bytte tenner vi har valgt med noen som er større eller
respektivt mindre på grunn av plassforholdene. Tannteknikeren velger da samme form, men mindre eller større
størrelse. Slik unngår vi at frontoppsettet får for lite eller
mye plass, men følger bittregistreringen.

Dette pasienttilfellet illustrerer at ved bruk av artigral life
tannsett gis det rom for å lage en individuell, naturlig utseende
tannoppstilling. Pasienten endte opp som meget fornøyd med
begge protesene og bekrefter at han nå kan både snakke og
tygge uten problemer. Ømme og såre punkter på kjeven er
også en saga blott. Protesene har innfridd det i førstningen
nevnte ønsket om å kunne føle seg hjemme i sosiale sammenhenger og slik på naturlig måte kunne ta del i hverdagslivet.
Hvor mye betyr det ikke at tennene våre er i orden!
Etterkontroll

Etter en tilvenningstid på et par uker var det tid for etterkontroll og optimalisering av okklusjonen. Pasienten hadde
da vendt seg godt til de nye protesene. Selvtilliten var steget
og utseendet forynget og tennene virket for ham ekte. Ved
kontrollen var det bare nødvendig med minimale justeringer,
innslipinger. Pasienten er svært glad for sine nye proteser.
Tennene som er benyttet virker for ham svært naturlige og
ikke minst overflatestrukturen gjør ham ekstra fornøyd.

Forfatterne
Martin Szymanski

Dr. med dent.
David B. Rainsborough

Praxis führ Zahngesundheit
Dentallabor Szymanski GmbH
21522 Hohnstorf / Elbe
21481 Lauenburg
E-post: dentallabor-szymanski@t-online.de E-post: dr.rainsborough@t-online.de
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Regjeringens
eldrereform
Den 4. mai 2018 offentliggjorde regjeringen stortingsmelding 15
«Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre». Tenner i Fokus
har laget et utdrag av meldingen med vekt på tannhelse.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Regjeringens eldrereform løfter frem løsninger og eksempler fra kommunene som
skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom.
Kommuner som tar de gode løsningene i
bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger. De gode løsningene og eksemplene
som løftes fram handler om de grunnleggende
tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre:
Mat og måltider, aktivitet og felleskap,
helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Reformperioden vil starte i 1. januar 2019
og vare frem til 2023 med ulike faser for
planlegging, gjennomføring og evaluering.
Eldres levekår og helse

En økende andel beholder egne tenner
hele livet. Samtidig har den eldre befolkningen større problemer med tannhelsen
sammenliknet med den yngre befolkningen.
Bivirkninger av legemidler og reduksjon
i kognitive og fysiske funksjoner fører til
økende risiko for tannhelseproblemer.
Eldre dominerer blant dem med høyest
utgifter til tannbehandling.
Eldre går regelmessig til tannlegen

Flere enn 9 av 10 eldre har vært hos tannlege i løpet av siste 12 måneder. Av de som
er over 80 år, oppgir nesten to av tre at de
vurderer sin tannhelse som god. Eldre som
oppholder seg på sykehjem eller mottar
hjemmesykepleie over lengre tid, har vederlagsfri rett til nødvendig tannhelsetjeneste
fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal
gi et regelmessig og oppsøkende tilbud.
Underernæring

Både dårlig munn- og tannhelse og ensomhet ble løftet fram som årsaker til
redusert matlyst og underernæring.
Flere eldre har tygge- og svelgeutfordringer som følge av sykdom, munntørrhet,
manglende tenner og dårlig tannhelse.
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Systematisk ernæringsarbeid

Tannlege og tannpleier er også viktige
samarbeidsparter. God tannhelse og god
ernæringsstatus henger sammen, og
mange eldre spiser bedre når de får
ordnet tennene sine.
Munn- og tannhelse integrert i
helsehjelpen som ytes

God tannhelse og friske tenner betyr mye
også i alderdommen. Tap av tenner er ikke
aldersbetinget, men aldersrelatert. Om
lag 25 prosent i alderen 67 år og eldre har
redusert tannstatus, og har enten ingen
eller færre enn ti egne tenner. Samtidig
har en økende andel sykehjemsbeboere
egne tenner og tannerstatninger festet på
implantater, noe som gir endrede krav til
daglig munnstell og regelmessig tannhelseundersøkelse. 80 prosent av de som
bor på sykehjem har behov for hjelp til å
ivareta daglig munn- og tannstell. Mennesker med kognitiv svikt og demensdiagnoser er særlig utsatt og har behov for
tilsyn og behandling. Økende alder og
redusert mestring av daglige aktiviteter
kan gjøre det utfordrende å ivareta egen
munn- og tannhelse også hos hjemmeboende eldre. Regelmessige tannhelsekontroller og hjelp med daglig munnstell
er svært viktig for de som trenger det.
Redusert helsetilstand, økt medisinbruk
og mangelfull evne til egenomsorg øker
risikoen for infeksjoner. God munnhelse
har betydning for den generelle helsen,
spesielt for dem som er fysisk svekket
og har et redusert immunforsvar. Munnog tannhelse bør derfor være integrert i
helsehjelpen som ytes.
Proaktive tjenester

Proaktive tjenester innebærer at tjenestene aktivt oppsøker innbyggere
som ikke selv oppsøker helsetjenesten

og tilbyr oppfølging. Formålet er at tjenester settes inn på et tidlig tidspunkt i
stedet for å vente på at den enkelte selv
tar kontakt.
De fleste eldre går regelmessig til tannhelseundersøkelse, i hovedsak til private
tannklinikker. Ved begynnende funksjonsnedsettelse og kognitiv svikt er det økende
risiko for at eldre ikke møter opp til eller
avlyser time for tannhelseundersøkelse.
Ved forebyggende hjemmebesøk er det
derfor viktig at daglige rutiner for god tannhelse og symptomer på sviktende tannog munnhelse inngår i kartleggingen.
Systematisk kartlegging og
oppfølging

Å fange opp tegn på utvikling av sykdom,
funksjonstap eller problemer, er en forutsetning for å komme tidlig i gang med
tiltak, både hos hjemmeboende eldre og
eldre på sykehjem.
Slik kartlegging og oppfølging må i tillegg til fysisk helse og funksjon omfatte
ernæringsstatus, munn- og tannhelse,
sansetap, psykisk helse og sosiale forhold. Dette forutsetter personell med
bred kompetanse, men ofte også et
samarbeid mellom flere faggrupper
som tannpleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosialarbeidere og personell med ernæringskompetanse, i
tillegg til sykepleiere og leger.
Systematisk samarbeid mellom helse- og
omsorgstjenestene og tannhelsetjenesten, og kontinuerlig opplæring av ansatte
er avgjørende for at munnhelse og tannpleie skal bli en naturlig del av den daglige
pleien, slik at den eldre pasienten kan
ha en god tann- og munnhelse livet ut.
Kilde: www.regjeringen.no

Diagen – Turbogrinder
for keramikk og zirkonia
i perfekt størrelse

Best.nr

34000180

Best.nr

34000210

Best.nr
Best.nr

34000190

34000220

Exakto-Rock S – for den digitale verden
FOR HELSAS SKYLD: FORMALDEHYDFRI!
• Formaldehydfri, sikrer god
helse og godt arbeidsmiljø.
• Ekstremt lav ekspansjon.
• Perfekt for skanning.

• Utmerkede resultater i alle typer
skannere, minimalt behov for justering.
• Skreddersydd for bruk i dental
teknologi.

Exakto-Rock S Ivory

2 kg - art.nr. BD5753
10 x 2 kg - art.nr. BD5751

Exakto-Rock S Brun

2 kg - art.nr. BD5752
10 x 2 kg - art.nr. BD5750

Superhard
modellgips
i klasse IV

For mer informasjon, kontakt Hasse på tlf 22 79 20 20
eller e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Hvordan bedre likviditeten?
Norges Tannteknikerforbund kan via Matrix Insurance tilby sine medlemmer å tegne to
forsikringsgarantier; Skattetrekksgaranti og Husleiegaranti (depositumgaranti).

Ved å benytte forsikringsgarantier (konkursgarantier) istedenfor lån eller depositumskonto kan man få tilgang til sine
egne penger på en veldig effektiv og kostnadsbesparende
måte. Matrix Insurance står til enhver tid behjelpelige med
å svare på spørsmål, samt vurdere og beregne pris på de
ulike garantiproduktene.
Hva er skattetrekksgaranti?

Alle bedrifter som har ansatte er pålagt å trekke inntektsskatt og sette dette på en sperret skattetrekkkonto. Matrix
Insurance tilbyr en garanti som erstatter skattetrekkskontoen i selskapet og sikrer myndighetene at all trukket skatt
blir innbetalt til kemneren ved en eventuell konkurs. Garantien dekker kravene om å beskytte de ansattes tilbakeholdte
skatteinnbetaling, og kravet om å sette skattetrekks penger
inn på sperret skattetrekkskonto kan oppheves.
Hvilke fordeler kan denne løsningen gi?
• Mindre administrativ jobb for regnskapsansvarlig
• Skattetrekkskonto gir lave innskuddsrenter
• Skattetrekkskonto kan ikke disponeres fritt ved plutselig
behov for kortvarig likviditet, garantien gir bedriften tilgang på kortvarig billig likviditet
• Garantien betales en gang pr år – men dekker alle de 6
årlige skatte-periodene.
• Garantien belaster ikke balansen i regnskapet
Hva dekker garantien?
Matrix Insurance tilbyr skattetrekks garanti på inntil kr.
5.000.000,- pr bedrift, og garantien vil dekke litt mer enn
det beløp som betales til kemneren hver annen måned for å
ta høyde for bl.a. nyansettelser i perioden.
Garantien virkeområde
Skattetrekks garantien utstedes til kemneren og fornyes
årlig, men den hefter ikke i balansen. Det skal heller ikke
stilles sikkerhet for garantien, noe som betyr at lånerammene kan bli mer fleksible hos banken om bedriften i dag
har beskyttet garantikravet via bank.
For bedrifter som trekker på lånefasiliteter i bank eller ønsker tilgang til mer likviditet, er dette en rimelig måte å sikre
seg tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger.
Hva er husleiegaranti?

Leiegaranti er en selvskyldnerkausjon som ivaretar utleiers
krav til depositum i leieforholdet.
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Depositumsgarantien gir en leietaker mulighet til å dekke
sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste
tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank
eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.
Hvilke fordeler kan denne løsningen gi for leietaker?
En depositumsgaranti fra Matrix Insurance krever ingen
pantsettelser og vil derfor også frigjøre eventuelle garantiforpliktelser fra selskapets balanse. For utleiere er en leiegaranti både tidsbesparende og en god løsning.
Hva dekker sikkerhetsbeløpet?
• Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av
husleien
• Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av
fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten
• Skader på leieobjektet forårsaket av Leietaker, utover
normal slitasje
• Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse
Hvem kan tegne husleiegaranti ?
Vi tilbyr produktet både til leietakere og til utleiere.
Hva er grunnlaget for premien?
Enhver bedrift vil bli vurdert i en egenutviklet scoring
modell. Om bedriften godkjennes i denne modellen vil garantipremien settes etter en vurdering av selskapets soliditet, lønnsomhet, bransje, geografi, historie og garantisum.
Maksimal garantisum som Matrix Insurance har fullmakt til
å stille er kr. 1.000.000,- pr leiekontrakt (Dvs. for leiekontrakter som har en månedsleie på inntil ca. kr. 150.000,- om
kravet til depositum er 6 mnd. husleie)
PS: Matrix kan også bistå med å løse opp allerede etablerte
depositumskontoer – om noen av dere har kontantinnskudd
deponert på sperret konto som sikkerhet for leieavtaler, ved
å utstede en garanti som alternativ løsning til utleier.

Ta kontakt med Matrix Insurance på telefon 23 20 79
20 eller på e-post garanti@matrixinsurance.no, så vil en
person ta kontakt for en individuell prat om behov og
priser

kulzer.com/pala

Pala®® Mondial
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Have a look on our website www.kulzer.com for more information about Pala Mondial!

Giving a hand to oral health.
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Alt var bedre i gamle dager. Det var til og med bedre i fjor.

Lever posthornet?
Av journalist Bjørn Ivar Fyksen | bjorn.ivar.fyksen@klassekampen.no

Ting blir dårligere. Her om dagen løsnet

I Bokmagasinet i Klassekampen mottar

en vital del av armaturen i dusjen. Jeg
ble eitrende forbanna. Armaturen er
bare fire år gammel, for svingende! Jeg
hadde regnet med at den skulle holde i
minimum tjue. Et annet eksempel: Når
man for tida kjøper olabukser, får man
beskjed i butikken om å vaske dem varsomt, som et for tidlig født barn, eller
helst ikke i det hele tatt. Og ekspeditørene har helt rett: Tøystoffet som en
gang ble brukt til solide arbeidsklær,
tåler nå ikke røffere behandling enn ei
krumkake. Noen runder normal vask
og de revner lettere enn humøret.

og sender vi bøker og manus i ett kjør,
og bare det siste halvåret har en to-tre
pakker forduftet sporløst. Mye vanligere er det imidlertid at det tar både ti
og fjorten dager å sende et manus –
innad i Oslo. Problemet begynner å
bli så stort at vi må vurdere andre leveringsmåter når bokhøsten kommer.
Erfaringer som privatkunde hos andre
postleverandører – som PostNord, med
sin komiske tendens til å levere pakker i forsofne tobakkskiosker i helt
andre bydeler enn der mottakeren bor
– kaster imidlertid, tross alt, fortsatt et
fordelaktig lys over gamle gode Posten. Dét er en slags trøst for oss ungnostalgikere som minnes riktig gamle
dager – sånn omtrent på 90-tallet – da
det kongelige norske postverk ikke
først og fremst var en forretning, men
et samfunnsgode, en del av et moderne
lands infrastruktur.

Forretningsmessig er det selvsagt briljant: Lag flotte og tiltrekkende produkter, men av så bedrøvelig kvalitet at
man må kjøpe nytt i et rivende kjør.
Dessverre fungerer dette mindre godt
for tjenester: Dårlige tjenester kjøper
man ikke på nytt. Med mindre, selvsagt – som tilfellet er med for eksempel
posttjenester – konkurrentene er enda
verre. Jeg begynner å bli redd dette er
vårt kjære postverks siste håp.
«Posten skal fram», heter det, og pos-

ten har stort sett kommet, ofte over
natta. Hvor ofte forsvant egentlig korrekt adresserte brev og pakker før i
tida? Og med før i tida mener jeg egentlig bare for et år eller to siden. Av anekdotiske tilfeller i min nærhet kommer
jeg på … ingen. Nå oppleves det som
hverdagslig. Pakker forsvinner, brev er
forsinket. En kollega opplevde nylig at
legejournalen forsvant i posten.
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relser som «marked» og «forretning»
ikke burde hatt noe å si for et vitalt
samfunnsgode som posten. Det er fortsatt mange av oss som trenger brevpost
– i arbeidet, slik som jeg gjør, eller for
å ha enkel og trygg tilgang til viktig informasjon fra bank, lege, myndigheter.
Når redusert postombæring går ut over
avisdistribusjon i distriktene, fører det
i tillegg til en trangere offentlighet: et
demokratisk problem.
For min del har forfallstendensen en

klar emosjonell side: Postverket har
eksistert som en offentlig tjeneste – og
jeg gjentar: et samfunnsgode – i snart
300 år, og det er trist å se at noe som
over så lang tid er blitt bygget opp til å
fungere utmerket, på så kort tid under
markedets lov er blitt så miserabelt.
Her ligger kjernen i nostalgien: Tidligere generasjoner kunne se at samfunnet stadig ble bedre. Velferden ble
større, boligene varmere.
Nå, etter mange tiår med
liberalisering og markedstilpasning, går det
andre veien. På høyden
av vår velstand blir velferden dårligere, samfunnet kaldere. Og det er klin umulig å få
slått på vannet i dusjen.

"En kollega opplevde nylig
at legejournalen forsvant i
posten."
Det er klart det ikke er så lett å være
Posten i dag, da e-post og diverse
andre digitale kommunikasjonskanaler dominerer markedet. For fortsatt
å drive forretningsmessig forsvarlig,
som det heter i tidas utrivelige tale, må
de foreta innsparinger og nedbemanninger som igjen fører til en dårligere
tjeneste. Men saken er selvsagt at stør-

Artikkelen sto på
trykk i Klassekampen
28. juni 2018.

SMÅNYTT

Helsetilsynets
tilsynsmelding 2017
Tilsynsmeldingen gir et innblikk i
Helsetilsynets breie nedslagsfelt og
er tankevekkende lesning. Meldingen
beskriver barn som ikke blir hørt,
pasienter som måtte vente på
antibiotikabehandling og tyveri av
legemidler for å nevne noen saksfelter.
Tenner i Fokus vil kort omtale to
emner som har spesiell interesse for
NTTFs medlemmer.
Kommunikasjon på sosiale medier
Det er viktig at helsepersonell er
bevisst sin rolle når man står frem
privat i sosiale medier som for
eksempel Facebook og Instagram.
Måten man fremstår på kan påvirke

den tilliten befolkningen har til helsepersonell og helsetjenester.
Helsetilsynet har behandlet en
sak hvor en fastlege hadde omtalt
pasientopplysninger på Facebook slik
at vedkommende kunne identifiseres.
De konkluderte med at legen hadde
brutt teieplikten. Den er et bærende
element i tilliten til helsetjenestene og
er en del av kjernekunnskapen til alt
helsepersonell. Man må være bevist
på at opplysninger i sosiale medium er
offentlig tilgjengelige.

utlandet, må kontrollere både
den norske autorisasjon deres og
autorisasjonsstatusen i hjemlandet.
Når autorisasjonen fra et av de
andre nordiske landene faller bort,
kan Helsetilsynet kalle tilbake den
norske autorisasjonen. Dette kan de
gjøre selv om de ikke har ytterligere
informasjon. Helsetilsynet får
foreløpig ikke løpende informasjon
om endringer i autorisasjonsstatusen
til helsearbeidere fra EU/EØS-land,
utenom de nordiske landene.

Helsepersonell over landegrenser
Arbeidsgivere som planlegger
å ansette helsearbeidere fra

Bursdager
NTTF Gratulerer
40 år

Tomas Langlo

1. september

60 år

Carsten Reholt

18. september

Vi avvikler labben vår og flytter sammen med
kollega. Dermed har vi diverse

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.

utstyr og forbruksmateriell til salgs!

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

Bl.a: Bego Laser Star Lasersveis, Straumann CS2
skanner, porselensovner, Bego Nautilus støpeapparat, HAAG Capisco-stoler, eldre Kavo-benker og
mye mer.
Ta gjerne kontakt for en oversikt! Tel. 91 58 38 08 /
90 18 10 57 eller E-post: post@tto.no
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Medlemsfordeler
FORSIKRING

- Inntil 20 % på privatforsikring
- Fastpris på innboforsikring
- SAS EuroBonus-poeng
Ring 06300.
Husk å oppgi at du har
medlemsavtale via NTTF.

NPE

Automatisk innmelding
og rapportering til Norsk
Pasientskadeerstatning.

For mer informasjon og hvordan du
benytter disse og andre medlemsfordeler, logg deg inn på NTTFs sine
medlemssider via www.nttf.no.
Mangler du brukernavn og passord, ta
kontakt NTTFs administrasjon.
Med forbehold for endringer.

HOTELLER

FOR ALLE
M ED L EM M ER
Yrkesskadeforsikring,
kontorforsikring, næringsbygg,
bil mm.
For en full oversikt:
www.matrixinsurance.no/
nttfforsikring
Telefon 23 20 79 80
E-post: post@matrixinsurance.no

REISEBYRÅ

Deltakelse i diplomgivende
etterutdanningsprogram

LEIEBIL

DEKK

Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)

MAT

F O R BED RI F TS M ED L EM M ER

JURIDISK BISTAND

BLOMSTER
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
| 26 | Tenner i Fokus | August 2018

Rådgivning og bistand ved søknad
om autorisasjon
Rådgivning på generell basis for
spørsmål relatert til arbeidsmiljøloven, tannteknikeroverenskomsten mv. For konkrete saker,
bes medlemmer ta kontakt med
vår medlemsadvokat.

BEDRIFTSHELSETJENESTE

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

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)

Helse- og pensjonsforsikring til
rabattert premie, tlf 08881
Informer om at du er NTTF-medlem.

Kurs og etterutdanning til
rabatterte priser (merk at rabatten
gjelder for medlemmer som er
personlig innmeldt i NTTF)

ONLINE BACKUP

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

cara Print 4.0
Quick, precise, economical: The perfect fit.
» cara Print 4.0: a 3D printer that meets the accuracy requirements for all polymer-based appliances.
» Produces dental appliances faster and more economically than other printers.
» With dima Print materials, it will be able to produce all polymer-based restorations.
» Our open, yet comprehensive digital workflow offers you everything from a single source,
including training and support.

Discover the 3D printer developed for dental technicians by your dental experts at Kulzer.
Visit our website and see the video: www.kulzer.com/3DPrint

Giving a hand to oral health.

© 2017 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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Fagsamling på svensk

I midten av april dro styreleder Karen Tveitevåg og daglig leder Helle Hagenau til Stockholm
for å delta i Tannteknikerdagarna 2018 som er Sveriges Tandteknikerförbund sitt svar på
NTTFs fagsamling. Det ble to fine dager i den svenske hovedstaden.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto:

Dr.odont og tanntekniker Per Svanborg
foredro om materialer, fremstillingsteknikk og presisjon. Utover å være én
av fire tannteknikere med doktorgrad i
Sverige, jobber Per som studieleder på
tannteknikerutdanningen på Gøteborg
universitet. Det ble en hyggelig prat
under middagen for han er nemlig også
med i programgruppen for tannteknikerutdanningen her i landet.
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Det var også foredrag om digitale avtrykk og analoge prosesser ved henholdsvis Johan Oxby og Anette Tunhall,
begge tannteknikere. Tannlege Nicole
Winitsky snakket om helkeramisk
protetikk for barn og unge og hvilke
utfordringer det byr på, når pasienten
fortsetter å vokse. Anaplastologoene
Evan Johansson og Anna Povse fortalte
om øyeproteser. Begge har en tanntek-

nikerutdanning i bunn og har videreutdannet seg.
Det var en stor utstilling og flere av utstillerne kommer også på Fagsamling
2018. Tannteknikerfesten fredag kveld
var en av flere høydepunkter under
vårt opphold. Drøyt 110 deltakere, inklusive utstillere og foredragsholdere,
var samlet i Stockholm i april.

Connected to the future
™
DTX Studio design

Boost your digital journey with speed and
precision and be connected to DTX Studio suite,
a growing digital platform connecting dental
treatments from beginning to end. The LS 3
scanner comes with color and full-articulator
scanning. With the touchscreen, you can even
directly manage the scans at the scanner itself.

Become the go-to digital lab and benefit from
the unique access to authentic prosthetic
solutions on Nobel Biocare implants. Increase
your business flexibility and receive cases from
intraoral scanners or scan data from other
scanners, and quickly produce cement-retained
restorations, provisionals, surgical templates
and models in-lab.

GMT 55034 © Nobel Biocare Services AG, 2018. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. KaVo is either registered trademark or trademark of Kaltenbach & Voigt GmbH in
the United States and/or other countries. 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
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case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. For prescription use
only. See
Instructions
fori Use
for full
prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

Oppsigelse
ved sykdom
Jeg har en ansatt som har voldt meg problemer over lang tid. Hun kommer
stadig for sent på jobb, har forlatt laboratoriet tidligere enn avtalt og er lite
serviceinnstilt overfor kundene våre da hun ofte er sur og innesluttet.
Hver gang jeg tar dette opp med henne blir hun sint og lei seg, ofte etterfulgt av
en sykemelding på mellom én og fire uker.
Situasjonen begynner å bli uholdbar, og jeg har lyst til å si henne opp så fort
som mulig. Hun er per i dag sykemeldt for to uker.
Kan jeg si henne opp selv om hun er sykemeldt eller må jeg vente til hun er
tilbake på jobb?
				
Det er en utbredt oppfatning at en arbeidsgiver ikke under noen omstendighet kan si
opp en ansatt som er fraværende på grunn
at sykdom. Dette er ikke riktig. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver åpning for å si
opp en ansatt ved sykdom. Den syke ansatte
er likevel gitt et særskilt lovfestet oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven § 15-8.
Oppsigelsesvernet er begrunnet med at det
er viktig for samfunnet å ha et arbeidsliv
som i størst mulig grad tar vare på utsatte
grupper og som bidrar til at færrest mulig
faller ut, og gir derfor en syk ansatt et
særlig vern.
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.
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
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For det første er oppsigelsesvernet tidsbegrenset til 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Etter dette kan en
ansatt sies opp på «ordinær» måte til tross
for at den ansatte ikke er tilbake på jobb,
forutsatt at vilkårene for oppsigelse i
arbeidsmiljøloven er oppfylte. Det er derfor
ikke fri adgang til å si opp en ansatt etter
verneperioden, noe enkelte feilaktig tror.
Dersom den ansatte kommer tilbake på jobb,
men så blir syk igjen, vil oppsigelsvernet
starte på nytt. Ved korte arbeidsperioder og
hvor sykdomsproblemene er de samme kan
det imidlertid etter en konkret vurdering
være naturlig å se fraværene som ett sammenhengende fravær i forhold til beregningen

n.n

av oppsigelsesvernperioden på 12 måneder.
Høyesterett har likevel lagt til grunn at
det som hovedregel ikke er anledning til å
summere korte, men hyppige fravær.
For det andre vil oppsigelsesvernet i
de 12 første månedene kun gjelde hvor
oppsigelsen er begrunnet i sykefraværet.
Vernet gjelder derfor ikke dersom den
ansatte i sykdomsperioden blir sagt
opp på grunn av andre forhold enn
sykefraværet, for eksempel på grunn
av driftsinnskrenkninger, underslag
eller mislighold av arbeidsforpliktelser.
Arbeidsgiver pålegges imidlertid
bevisbyrden for at en oppsigelse i denne
perioden ikke har sin begrunnelse i
sykefraværet. Arbeidsgiver må derfor
godtgjøre at det er overveiende sannsynlig
at oppsigelsen skyldes andre grunner
enn sykefraværet. Dette innebærer at det
ikke vil være tilstrekkelig at det påvises
grunner som sammen med sykefraværet
kan gi grunnlag for oppsigelse.
Det vil i mange tilfeller være uproblematisk
for arbeidsgiver å kunne føre bevis for at
oppsigelsen ikke er begrunnet i sykefraværet. En tvist vil derimot ofte relatere
seg til hva som er bakgrunnen for
oppsigelsen. Saken skal i alle tilfelle
behandles i forhold til særbestemmelsen
dersom den ansatte mener at oppsigelsen
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Gjenopprett den
naturlige skjønnheten

Litiumdisilikat i en
helt ny årgang
Velkommen til Fagsamlingen
21-22 september 2018
GC Nordic AB
Tel. +46 70 720 76 50
info.nordic@gc.dental

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.
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Oppdag mer på www.gceurope.com
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skyldes sykdommen. Spørsmålet om
oppsigelsen faktisk har slik bakgrunn
blir så en del av vurderingstemaet.
I ditt tilfelle kan du som arbeidsgiver
fort bli møtt med oppsigelsesvernbestemmelsen dersom ett eller flere
av de forhold du baserer en oppsigelse
på kan tenkes relatert til sykdom.
Eksempelvis kan det tenkes at den
ansatte begrunner sin dårlige kundeservice med depresjon, forutsatt at dette
også er grunnlag for sykemeldingen.
En ansatt som påberoper seg oppsigelsesvernsbestemmelsen må ved legeattest
eller på annen måte innen rimelig tid
gi varsel om grunnen til fraværet. Dersom
arbeidsgiver krever det, må det samlede
sykefravær godtgjøres ved legeattest.
Ved tvist om oppsigelsen er rettmessig
gjelder de ordinære regler om rett til å
kreve forhandlinger og reise søksmål
etter arbeidsmiljøloven. Fristene løper
imidlertid først fra tidspunktet da
oppsigelsesforbudet opphører.
Etter utløpet av verneperioden på 12
måneder kan det foreligge saklig grunn

til oppsigelse begrunnet i sykdommen
dersom omplassering ikke er mulig og
det ikke er utsikter til bedring innen
rimelig tid. For at sykefraværet skal
kunne sies å være saklig grunn til
oppsigelse må først mulighetene for
omplassering og/eller tilrettelegging i
virksomheten vurderes. Den ansattes
faktiske rettsstilling vil derfor til en viss
grad avhenge av om det er snakk om en
stor eller liten bedrift. Forutsatt at omplassering eller annen tilrettelegging som
nevnt er vurdert og ikke funnet aktuelt
i et konkret tilfelle, må arbeidsgiveren
foreta en nærmere vurdering av om en
oppsigelse vil være saklig begrunnet.
Når det gjelder sykefravær som oppsigelsesgrunn, har rettspraksis oppstilt en
rekke sentrale momenter som må tas
i betraktning ved saklighetsvurderingen,
herunder om sykdommen medfører
mangelfullt utførte arbeidsprestasjoner,
om det er snakk om klart avvikende
fraværsmønster, utsikter til helbred,
ansettelsestidens lengde og problemer
med å erstatte den fraværende.
-o0o-

Laboratorieutstyr selges
Diverse brukt laboratorieutstyr selges
fra dødsbo på Årnes i Akershus.
For mer informasjon send mail til
tomerik.hojem@hotmail.no

Lokalforeninger
ØSTFOLD
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS
Tanntkenisk Lab
PB 236, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 31 56 29
E-post: knut.fredriksen@fredfiber.net
HORDALAND
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
ROGALAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Martin Feldmann
Boganesveien 118
4032 Stavanger
Telefon: 51 88 11 24
E-post: martin@feldmann.no
NORDNORSK
TANNTEKNIKERFORENING
v/Onar Nøstdahl
Bodø Dentallaboratorium AS
PB 567
8001 BODØ
Telefon: 95 75 74 27
E-post: post@bododental.no
TRØNDELAG
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15
E-post: ldental@online.no
SØRLANDET
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
OSLO OG AKERSHUS
TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103, 2151 ÅRNES
E-post: terli@live.no
SOGN OG FJORDANE &
MØRE OG ROMSDAL
TANNTEKNIKERFORENING
v/Runar Aamelfot, Runar Aamelfot
Tannteknisk Laboratorium
Postboks 146, 6002 ÅLESUND
Telefon 90 68 66 79
E-post: runar@aamelfot.no

Tannteknisk laboratorium
til salgs
Laben er beliggende i Akershus fylke
Henvendelse på telefon 47 01 74 46
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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

MØT OSS I NORGE! FAGSAMLING I OSLO, 21.-22.09.
NORDENTAL I LILLESTRØM, 04.-06.10. STAND B04-18

IMPLANTAT-STØTTET FULLKJEVE
RESTAURERING FREMSTILT MED DET
NYE PRETTAU® 2 ZIRKONIA
Digital arbeidsflyt
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

10 ÅR MED PRETTAU® ZIRCONIA!
BLI MED OSS PÅ Å FEIRE 10-ÅRSJUBILEUM FOR PRETTAU® ZIRCONIA
VED Å DELTA I VÅR PRETTAU® BRIDGE KONKURRANSE PÅ FACEBOOK.
VIS DITT TALENT, ELLER BARE STEM PÅ DINE FAVORITTER.

Skann koden: oppdag de fantastiske premiene, og stem!

INTERVJU MED

Emma Myllykangas
I forbindelse med Norges Tannteknikerforbunds
vervekampanje, har Tenner i Fokus intervjuet ett av
forbundets nye medlemmer.
Av Helle Hagenau (tekst) | helle@nttf.no | Foto: Privat

Hvorfor er du medlem av NTTF?

Det var min sjef, for flere år siden, som
syntes jeg bør være medlem av NTTF.
Det er jeg veldig takknemlig for i dag.
Jeg syns alle aktive tannteknikere
burde være med i fellesskapet.
Det er flott og givende å bli kjent med
kolleger på kryss og tvers av landet.
Med å knytte bånd og utveksle erfaringer med dem som driver på med vårt
unike yrke, får vi både ny kunnskap
og ikke minst inspirasjon til arbeidshverdagen. Det er viktig å fokusere på
at vi tannteknikere er kolleger med

felles ønske om å levere tenner av
god kvalitet og høy estetikk, og ikke
at vi er konkurrenter.
Det er godt at ha en stødig forening i
ryggen som kan veilede og informere
hvis det skulle oppstå spørsmål eller
problem. Spesielt i fremtiden, hvis jeg
skal drive eget lab. Som medlem har
man mulighet å påvirke foreningen i
form av å ha et verv i en av komiteene.
Hva får du ut av medlemskapet?

Grunnen til å være medlem og fordelene med å være medlem er i grund

lik. Gleden av fellesskapet, sosiale
begivenheter, informasjon og veiledning ved behov. Jeg er selv for tilfellet med i arrangementskomiteen for
fagsamlingen. I tillegg har vi som
medlem i NTTF fordeler i form av rabatter på en rekke ting.

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 2018. Det medlemmet som har vervet det største
antallet nye betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte 2018.
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
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Ikke på lager
Med en løsning fra Atlantis CustomBase har grensene for hva du kan forvente
fra en skrueretinert løsning, blitt utvidet. Fra designmuligheter og unik
vinklet installasjonstilgang¹ til implantatkompatibilitet. Dette gir deg de beste
oddsene for å lykkes.
1. Foreløpig kun tilgjengelig for Astra Tech Implant System, OsseoSpeed EV.

Fig. 1.
Prefabrikert titanbasekomponent
gir minimal retensjon og støtte
for kronen.

Fig. 1

Fig. 2

Fig 2.
Atlantis CustomBase utformet
med optimal bløtvevsprofil
og pasientspesifikk design av
distansens kjerne og høyde, for
optimalisert retensjon, samt støtte
for kronen og bløtvevet.

Digital implant workflow
Connect to the future
Planning and
guided surgery

Digital
impression

Restorative
solutions
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Atlantis® CustomBase solution

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

Markedets mest
driftssikre fresemaskin?
ROLAND DWX-52DCi
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5-akse dental fresemaskin med automatisk disk-veksler for non stop produksjon

For mer informasjon kontakt oss
eller besøk oss på Fagsamlingen 21.-22. september

www.den-tech.no

32 12 30 10 • mail@den-tech.no

