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Styret i NTTF har mange forskjellige arbeids-   
oppgaver. Noen blir publisert i Tenner i Fokus  
og på Facebook, mens noen av de blir ikke 
omtalt og andre er lite synlig.

I denne lederen har jeg lyst til å ta tak i en sak  
styret i NTTF har jobbet med, etter at fagsjef  
i NTF Kirsten Ahlsen, skrev artikkel i Tidende  
#2 2022. Artikkelen omhandler «Nytt regel- 
verk om medisinsk utstyr og produksjon av  
tanntekniske arbeider på klinikken». Jeg har  
tillatt meg å sakse litt fra denne. 

Sitat: «Aktuell problematikk knyttet til 
klinisk praksis. Det er tannlegen som er 
ansvarlig for det medisinske utstyret som 
benyttes i tilknytning til pasientbehand-
lingen. Det innebærer at en skal påse at 
de produkter man arbeider med oppfyller 
regelverket (er CE-merket), og at de også 
brukes på den måten de er tiltenkt brukt i 
henhold til produsentens anbefaling. Gene-
relt sett omfatter reglene også arbeider som 
er fremstilt til en bestemt pasient som for 
eksempel bittskinner, kroner eller proteser. 
Denne typen av produkter går under be-
tegnelse spesialtilpasset medisinsk utstyr 
og er unntatt deler av regelverket. Selve 
materialet som produktene er fremstilt av 
(keramene, polymermaterialet etc.) ansett å  
være et medisinsk utstyr i sin funksjon, og det  
skal da følge alle de retningslinjer og krav som  
regelverket foreskriver. NTF har fått spørsmål  
om hvordan det nye regelverket påvirker 
klinikkproduserte arbeider for eksempel 
kroner. Council of European Dentists og 
andre aktorer er bestemt på at klinikkpro-
dusert medisinsk utstyr ikke skal betraktes  
på samme mate som utstyr produsert av tann- 
teknikere. Dette synes ennå ikke a vare av-
klart på myndighetsnivå.» Sitat slutt. 

Daglig leder og jeg synes dette var i drøyeste  
laget og bestemte oss for å skrive et innlegg 
til Tidende. Dette er vårt svar som ble tryk-
ket i Tidende #5 2022. Sitat: «Det var med 
stor forundring at Norges Tanntekniker- 
forbund (NTTF) leste ovenstående. Når tann- 
leger produserer for eksempel kroner på 
klinikk er de produsenter av individuelt til- 

passet medisinsk utstyr og må følge de gjel-
dende lover og regler for slikt utstyr. Siden 
Ahlsen stiller spørsmålstegn om dette er av-
klart på myndighetsnivå, tok NTTF på nytt 
kontakt med Legemiddelverket som er fag- 
og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i  
Norge og fører tilsyn med produsenter. Lege- 
middelverket (LMV) skriver i sitt svar til 
NTTF at «det kun er ved egentilvirkning 
av medisinsk utstyr (in house-produksjon 
etter artikkel 5 nummer 5) hvor det er av 
betydning hvor utstyret er produsert. Slikt 
utstyr må fremstilles og brukes innad i hel-
seinstitusjonen, og kan ikke overføres til 
et annet rettssubjekt. Vi kan ikke se at re-
gelverket åpner for at individuelt tilpasset 
medisinsk utstyr kan egen tilvirkes». 

Det vil med andre ord si at klinikkprodusert  
medisinsk utstyr er å betrakte som individuelt  
tilpasset utstyr på linje med det som produ- 
seres av tannteknikere. Det betyr at kravene  
i det nye regelverket om medisinsk utstyr  
(MDR) også gjelder for klinikkprodusert  
medisinsk utstyr. Disse kravene omhandler  
blant annet at utstyret må registreres i Utstyrs- 
registeret, det må utformes samsvarserklæ-
ring og at produsenten må ha et kvalitets-
system». Sitat slutt.

Svaret på vårt innlegg kom i samme nummer  
av Tidende, skrevet av fagsjef Kirsten Ahlsen.  
Sitat: «NTF har vært i kontakt med Lege-
middelverket i denne saken, og Legemiddel- 
verket har nå tatt initiativ til et felles møte 
med NTF og Norges Tannteknikerforbund 
for å avklare de aktuelle problemstillingene 
rundt klinikkproduserte arbeider, som er 
knyttet til gjennomføringen av EU-forand-
ringen (MDR 2017/745) om medisinsk 
utstyr i norsk rett. Vi kommer med mer in-
formasjon så snart vi har fått de nødvendige  
avklaringer fra norske myndigheter». Sitat 
slutt.

Og møte ble det! 

Den 2. mai 2022 kalte Legemiddelverket 
(LMV) inn Norges Tannteknikerforbund 
(NTTF) og Den norske tannlegeforeningen 

LEDER

I denne lederen har jeg 
lyst til å ta tak i en sak  
styret i NTTF har jobbet 
med, etter at fagsjef  
i NTF Kirsten Ahlsen, 
skrev artikkel i Tidende  
#2 2022. Artikkelen om-
handler «Nytt regel- 
verk om medisinsk ut-
styr og produksjon av  
tanntekniske arbeider 
på klinikken».

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Individuelt tilpasset 
medisinsk utstyr?
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(NTF) til Teams møte. Vi hadde mottatt 
saksliste og forberedt oss godt og vi tok 
også med tanntekniker Rune Hansen 
som gjennom mange år har satt seg 
godt inn i forordningen om medisinsk 
utstyr.

Det mest skuffende med møtet, fra mitt 
synspunkt, var at ikke Legemiddelver-
ket ante hva et tannteknisk laborato-
rium lager, produserer eller hvordan 
produksjonen foregår! NTTF minnet 
også om faglig forsvarlighet, som ikke er 
LMVs «bord», fordi den ligger under Hel-
sepersonelloven, men de lyttet likevel. 

LMV uttalte på møtet at tannlegene pro-
duserer medisinsk utstyr og at det er 
opp til den enkelte tannlege å vurdere 
om det er individuelt tilpasset medi-
sinsk utstyr (custom made) eller adap-
table medisinsk utstyr. NTTF er svært 
forundret over at LMV ikke vil karak-
terisere en tann som er individuelt til-
passet medisinsk utstyr. LMV var også 
veldig opptatt av at de hadde, i løpet av 
våren 2022, tatt en del stikkprøver på 
import av kroner og broer (tannerstat-
ninger). Her var avviket meget stort 
fordi de utenlandske laboratoriene ikke 
tilfredsstiller de krav LMV forlanger. De 
utenlandske laboratoriene skal helt en-
kelt oppfylle de samme kravene som de 
norske. Men LMV synes synd på pasi-
entene som da ikke ville få sine tenner 
før sommeren så de konfiskerte noen 
kroer og broer og lot noen tenner gå 
gjennom Tollen. Det siste LMV uttalte, 
før møtet var over, var at de også er til-
synsmyndighet og vil intensivere tilsy-
net i disse sakene. Vi håper de gjør det! 

Den norske tannlegeforeningen verner  
om sine medlemmer og sin bransje. Tann- 
legeforeningen uttalte selv at de lager 

tenner utfra blokker. Det er mange le-
verandører av blokker og de sa ingen 
ting om at hver blokk måtte tilberedes 
eller freses til en tann som da gjør at det 
blir individuelt tilpasset.

Etter møtet har NTTF sendt over en del 
bakgrunnsstoff til LMV hvor vi rede-
gjør for produksjonen av tannerstatt-
ninger. Vi sendte med to videosnutter 
som viser fremstillingen av kroner, vi 
sendte de en del koblinger til leveran-
dører og dokumentasjon hvor vi opp-
fordre Legemiddelverket til å revurdere 
sin oppfattelse av om en tann kan være 
adaptable medisinsk utstyr.

NTTF har fått svar fra LMV i løpet av 
sommeren, hvor de skriver følgende. 
Sitat: «Formålet med møtet med 
tannteknikerforbundet og tannlege-
foreningen var å lytte til hvilke pro-
blemstillinger dere møter og veilede 
generelt om regelverket. Det er alltid 
opp til pliktsubjektet å vurdere sin 
konkrete aktivitet opp mot regelver-
ket om medisinsk utstyr og sørge for 
at kravene følges. Hensikten med di-
alogen var ikke at Legemiddelverket 

skulle konkludere om utstyr faller inn 
under custom made eller adaptable. Vi 
forventer at alle aktører forholder seg 
til kravene til individuelt tilpasset me-
disinsk utstyr, MDR og følger gjeldende 
veiledning fra EU.» 

For NTTF er ikke saken over eller av-
sluttet. Vi vil fortsette å jobbe for at 
tannlegene følger de samme reglene 
som oss når de produserer kroner og 
broer. NTTF håper at Legemiddelverket 
vil dra på tilsyn hos tannlegene for med 
egne øyne å se hvordan de produserer, 
om de følger regelverket og pålegge til-
tak om det ikke er tilfellet. Det kan ikke 
være riktig at det skal gjelde et regel-
sett for oss og et annet for tannlegene. 

Helt til slutt – har du husket å melde 
deg på Fagsamling 2022?

Dette blir noen fantastiske dager med 
workshops, dentalutstilling, foredrag, 
vennefest og mye mer. Sett av fredag 9. 
til lørdag 10. september og møt oss på 
Quality Hotel Expo på Fornebu utenfor 
Oslo. Vi sees!

For NTTF er ikke saken over eller avsluttet. Vi vil 
fortsette å jobbe for at tannlegene følger de samme 
reglene som oss når de produserer kroner og broer. 
NTTF håper at Legemiddelverket vil dra på tilsyn 
hos tannlegene for med egne øyne å se hvordan de 
produserer, om de følger regelverket og pålegge tiltak 
om det ikke er tilfellet. Det kan ikke være riktig at 
det skal gjelde et regelsett for oss og et annet for 
tannlegene.  

DET SKJER I 2022
SEPTEMBER

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

OKTOBER
21. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

NOVEMBER
3.-6 NTF landsmøte og Nordental, 

Lillestrøm

DESEMBER
30. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

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

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

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

Floor Standing |  Powerful  | Volume production

Desktop |  Powerful  | Compact

Print 
Speed 

60mm/hr

Digital Dental Solutions

®

Patruljeveien 31C · 3512 Hønefoss · Tlf 32 12 30 10 · mail@den-tech.noden-tech.no
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Det er for redaksjonen i Tenner i Fokus 
nesten umulig å ikke formidle artikler 
som ikke innebærer produktreklame, 
noe vi helst vil unngå på grunn av 
mulig klage om forskjellsbehandling. 
Det finnes så mange gode produkter 
for faget og alle tannteknikere har sine 
favoritter. I denne artikkelen kommer 
også bruken av et spesielt fabrikat 
frem, men intensjonen vår er her er 
å vise en del teknikker som kan være 
nyttige å lese om. Tilsvarende materi-
aler finnes sikkert hos de fleste kjente 
materialprodusentene. Hvis ikke er de 
rett om hjørnet for nyhetene slutter 
ikke å komme!

Gotsch forteller at han oppdaget fort 
hvor utrolig lite kjent yrket vårt er 
«der ute». Nesten ikke-eksisterende i 
folks bevissthet. Men ved et lykketreff 
ble han kjent med Dr. Johanna von 
Luckwald. Høyt utdannet innen sosi-
alvitenskap, økonomi- og rådgivnings-
vitenskap hadde hun også kontakter i 
noen få, men store tannlegefirmaer og 
slik fikk hun også innsikt i den tann-
tekniske delen av faget. Hun er blitt til 
hjelp for å gjøre faget mer kjent, sier 
Gotsch. 

Gotsch forlater den tråden og han blir 
faglig.

-Da det i vårt fag utelukkende handler 
om enkelttilfeller er det, ved siden av 
det å ha en forretningsmessig god stra-
tegi, like viktig å ha et riktig utvalg av 
materialer. Jeg er stadig på jakt etter 
forbedringer og med denne min store 
nysgjerrighet er jeg en av de første 
som bruker den nye zirkonialinjen 
fra Dentaurum. Firmaet var først ute, 
i 2016 med ceraMotion One Touch, et 
keram i pastaform. For meg var dette 
akkurat produktet jeg hadde lengtet 
etter og som passet min arbeidstek-
nikk. I dag, i forhold til få år tilbake, 
har vi som bruker zirkonia nærmest 
paradisiske tilstander hva gjelder es-
tetikk. Det er for eksempel materialer 
til kapper, med translucens, samtidig 
som de er bruddsterke. Vi har til rådig-
het materialer i de forskjellige fargene 
og styrke og translucens er ikke noe 
problem. Vi kan bare velge den beste 
varianten etter hvilket pasienttilfelle vi 
står overfor. Forresten, for meg, etter 
min erfaring er det ikke noe som er rett 
eller galt – heller at flere veier fører til 
Rom. – 

DDL: Hvordan velger du ut den riktige 
disken til det enkelte pasienttilfellet?

-Min måte å arbeide på er en stadig 
optimaliseringsprosess, men jeg bru-

Den tyske tannteknikermesteren Werner Gotsch er en meget 
kjent fagmann i Tyskland. Vi har tatt et utdrag fra et intervju med 
ham som sto i Das Dental Labor i juninummeret 2022. 

Et zirkondioksid av  
aller nyeste generasjon
Oversatt fra «Das Dental Labor» 6/2022, side 92-99, av tanntekniker Lars Alhaug

Forfatter

Tannteknikermester  
Werner Gotsch 
Marktleuthen
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ker hele bredden av materialene som 
industrien har å by på. Det beste er 
å vise noen bildeeksempler. De gir et 
innblikk i min daglige arbeidsgang og 
de første forsøkene med mitt ceraMo-
tion zirkonia. Jeg har valgt ut små ar-
beidstilfeller for å kunne bedømme 
egenskapene til keramkomponentene 
best mulig. I det første tilfellet brukte 
jeg ceraMotion Z Hybrid som kappema-
teriale. Kjernefargen var A3. –
DDL: Hvorfor falt valget ditt på akkurat 
dette materialet for dette pasienttilfel-
let?

-Hvis jeg skal være ærlig, pur nysgjer-
righet! Dette hybridzirkonet er i sin 
karakter et to-sjiktet zirkondioksid 
med forskjellig bruddstyrke (1020 – 
1300 Mpa) og fås i fem versjoner av 
translucens, mellom 44 og 47 prosent. 
Materialet generelt er fremragende 
som forblending, men også som mo-
nolittiske restaurasjoner er det fulleg-
net. Virkelig et zirkonia av aller nyeste 
generasjon!

Det neste tilfellet, to helkeram-delkro-
ner på 11 og 21. Der brukte jeg, på 
grunn av erfaring, glasskeram med 
høy bruddstyrke. Dette materialet har 
stor translucens, derfor spiller fargen 
på de preparerte tennene, stumpene, 
en viktig rolle fordi de kan gi negativ 
virkning på fargegjengivelsen i det 
ferdige produktet. Derfor ble dette ar-
beidet laget med kapper i ceraMotion 
Z HT Multishade. Spesielt valgt med 
tanke på estetikken i insisalkantområ-
det, senere i arbeidet. -

DDL: Kan du gi oss et innblikk i ar-
beidsgangen i dette tilfellet?

-Naturligvis. Først tar vi bilde av 
pasienttilfellet. Med disse og en si-
tuasjonsmodell kommer tannlegen 
med sitt forslag. For det meste er jeg 
bundet av det vi er kommet fram til. 
Arbeidsgangen min er derfor helt på 
linje med tannlegens ønske. Den beste 
metoden å bruke for å kompensere for 
eventuelle fargeavik (fra misfargede 
preparasjoner), er å ikke bruke noe 
høytranslucent presskeram, men det 
nye Multishade Zirkon som har større 
opasitet. -
DDL: Forteller du litt om dette neste 
tilfellet også?

-Ja. Vi følger så å si den samme pro-
tokollen. Først en situasjonsmodell og 
bilder for å ha et grunnlag å planlegge 
ved. Det er ikke alltid nødvendig, men 
her viser vi leserne av DDL de litt spe-
sielle tilfellene og da følger vi denne 
protokollen. -

DDL: Hvilke kriterier går du etter når 
du velger materialer?

-For dette pasienttilfellet valgte jeg den 
ensfargede ceraMotion HT varianten 
fordi her var det mest fokus på å lage 
et smalt, løpende insisalparti. -

DDL: Hva gjør du når prepareringen 
er aldeles misfarget, mot det mørke-
brune, svarte? Er helkeram i det hele 
tatt mulig da?
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-Det kommer an på hvert enkelt til-
felle. Jeg må se hvor mørk stumpen er 
og velge etter det. Bruker vi en metall-
kappe så begrenser problemet seg til 
overgangssonen mellom kappen og den 
naturlige tannen. Men tannlegen har 
nesten alltid mest lyst på å sette inn en 
helkeramkrone. Når det er bestemt at 
det blir helkeramkrone, slik som i dette 
tilfellet her, valgte jeg ceraMotion HT 
White som kappemateriale.

Prepareringen

Gotschs kommentar: Detaljer fra et  
av mine arbeider: Karakteriseringene 
blir lagt inn med ceraMotion One 
Touch med en mellombrenning, min 
Creative Painting som jeg gjerne kaller 
det. Til slutt, i nok en brenning, legger 
jeg inn effektmasser og den riktige 
tannformen

Translucensen

Det ferdige arbeidet provisorisk innslipt Insisal detalj
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Her finnes det to varianter. En med 43 
prosent translucens ment for den indi-
viduelle fargeteknikken og en variant 
med litt større opasitet, 39 prosent. 
Den egner seg best for mørke og mis-
fargede preparerte stumper, slik som i 
dette siste tilfellet. -

DDL: Hva er utslagsgivende for å få til 
et vellykket resultat?

-Det er ikke skiftende produksjonstek-
nologi som avgjør suksessen hos et 
laboratorium. Det er alltid våre kolle-
ger med deres personligheter og kunn-

Utgangssituasjonen. Sterkt plomberte og misfargede insisiver og i tillegg er  
21 frakturert delvis på grunn av et fall.

Zirkoniakappene på modell.

Multishade kappene sett insisalt fra 
(ceraMotion Z).

Kappene prøves.
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Etter første brenning. Dentin og insisal sjiktningen, basis. De livaktige karakteriseringene som skal til for at vårt 
arbeide skal ha «liv», legger vi på med ceraMotion One 
Touch pasta og brenner dette.

Tannformen kompletteres med 
insisal og transpamasser i ce-
raMotion Zr

Ferdig arbeid. I dette tilfellet 
var ikke fargen egentlig en  
utfordring, men mere det å  
få til en god tannform.
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skaper som kjennetegner et godt lab. 
i vårt yrke. Ofte er dette forholdet for 
lite påaktet, dessverre. Materialene vi 
bruker er selvsagt avgjørende for at 
produksjonen skal bli vellykket. Der-
for forsøker jeg hele tiden å forbedre, 
ja optimere min egen arbeidsteknikk. 
Alle tilfellene jeg her har vist, og som 
har vært krevende, har dreid seg om 
enkelt-fronttenner, sentraler (og en la-
teral). De er ikke bare løst økonomisk 
gunstig, men materialene og deres va-
rierte komponenter har bestått prøven 
med karakteren «utmerket». 

-Utgangssituasjonen: En for bred og altfor kort 21 bygget opp av kompositt. Pa-
sienten kom til meg etter anbefaling fra tannlegen. For å gjøre noe med denne 
dårlige estetikken og etterkomme pasientens ønske om en harmonisk tannstilling 
og form på tennene, bestemte tannlegen seg for en helkeramkrone på 21. Når 
en enkel sentral må erstattes er det for meg som tanntekniker alltid første bud å 
bruke den tilsvarende andre sentralen som mal og kopiere den på best mulig vis. 
Siden 11 ikke var optimal heller, ga tannlegen denne en bedre form distalt ved 
hjelp av kompositt. -

Situasjonsmodellen sett palatinalt fra.

Kappen blir, om nødvendig, bear-
beidet for hånd etter sintringen, 
for å ha et perfekt grunnlag før 
den endelige formen. Når det 
er snakk om en sjiktning som 
avsluttende teknikk, er det om 
å gjøre å ha rom til dette ved at 
kappen, som her mere er en for-
minsket tann, er nettopp det, en 
«slankere» utgave av den ferdige 
tannen. -

Den preparerte 21.

Det ferdige arbeidet i munnen.
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Min takk går til Dentaurum, for uten 
materialindustrien kommer det ingen 
innovasjon. Og jeg takker hele tannle-
geteamet: Dr.Triebel, Claus og Serena 
Triebel samt Michelle Reiman fra Selb i 
Oberfranken. Til slutt vil jeg sende med 
et sitat fra Albert Einstein: «Ingenting 
skjer før det beveger seg litt.»
    

-Den preparerte lateralen 12. Fordelen 
med slike misfargede stumper er at de 
som regel er devitale. Da kan tannlegen 
stå fritt med hensyn til prepareringen. 
Hvis vi får bare to tiendedels millimeter 
mer tykkelsesplass for kappen vil det 
gi stor positiv virkning på den endelige 
tannfargen. Et lite tips: Dette materialet  
er intensivt hvitt. For å dempe den  
effekten noe legger jeg på et tynt sjikt, 
som jeg kaller Wash-Dentin, fra den 
samme fargegruppen, men litt mer  
fargesterk enn tannfargen. Det blir som 
en slags grunning, for å bruke maler- 
fagets fagspråk. Eksempelvis, hvis  
tannen skal ha A3, så bruker jeg A3,5  
til dette tynne sjiktet. -

CeraMotion HT White innprøves.

Ferdig arbeide. På tross av den sterkt 
misfargede stumpen, ble dette et godt 
resultat!
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Nå finner du SHERAs produkter som gjør ditt lab-liv 
enkelt hos DentalSpar. Se fram mot SHERAHARD-
ROCK eller SHERAHEAVY-METAL, 3D-PRINT med  
SHERAprint i tillegg til en mengde andre produkter og 
smarte løsninger for CAD/CAM og dental teknologi.

SHERA
i Norge

DentalSpar AS
Tollbugata 115 | 3041 Drammen | Tel. 31 90 78 00 | www.dentalspar.no

Møt Shera 
på DentalSpars
stand på NTTFs 

Fagsamling på Fornebu 
9. + 10. september
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NIOM feiret  
50 år
Av Helle Hagenau (tekst og foto) | helle@nttf.no

En storstilt feiring av NIOMs  
50 års jubileum fant sted i Oslo 
Konserthus 12. mai 2022. Det  
var innledere fra hele Norden, 
spennende foredrag, flott kultur  
og konferansier, også stats- 
sekretæren var innom for å  
delta i feiringen. Det ble en  
markering som er en 50 åring  
verdig!



August 2022  |  Tenner i Fokus   | 15 |

15 |

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt 
i Helse- og omsorgsdepartementet 
berømmet NIOM for deres arbeid og 
nordiske fokus. Han fremhevet blant 
annet samarbeidet mellom NIOM og 
Nordisk Ministerråd og sa at Norden 
er sterkere utad når vi snakker med én 
stemme. NIOM er – og har vært – et 
ressurssenter for helsepersonell innen 
biomaterialer. Han kom også inn på 
formuleringene om tannhelse i Hur-
dalsplattformen og varslet at det ville 
bli satt ned et utvalg, kanskje innen 
sommeren. 

Deltakerne på jubileet fikk også høre 
et tankevekkende foredrag om Tann-
helse og livskvalitet av Henrik Syse, 
professor ved The Peace Research In-
stitute Oslo (PRIO). I Norge er de fleste 
av den oppfattelsen at institusjonene 
vil vel oss vel. Tannhelsetjenesten og 
tannhelsepersonell er med på å sikre 
tilliten til hele systemet. 

Vi fikk også høre foredrag om Tannhelse- 
tjenesten på Island og effekten av va-
rierende økonomi, Kompositte restau-
reringer gennem 50 år (Danmark), 

Bioactivity – what it means with den-
tal biomaterials (Finland), Dentala 
keramer; en översikt ur ett kliniskt 
perspektiv (Sverige) og Current and 
future trends in orthodontic materials 
(Norge). 

Konferansier Christine Calvert leiet 
oss gjennom dagen på en fin måte og 
det var kulturelle innslag fra mannsko-
ret Gosskören. Dagen ble avsluttet med 
jubileumsmiddag på Røverstaden. 
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Only compatible with:

Digital shade matching: digital colour in the 
palm of your hands !

SCAN ME!

Only compatible with:

Digital shade matching: digital colour in the 
palm of your hands !

SCAN ME!

 Vi ses på  
fagsamlingen

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

OPTISHADE STYLEITALIANO gir en ny 
løsning for fargematching som overgår 
alle andre digitale fargeuttakere på  
markedet med sin nøyaktighet og  
repeterbarhet.

NYHET

Ledig stilling som protesetanntekniker  
 
Klinisk Tannteknikk AS er et tannteknisk laboratorium som holder til på Sortland, og vi er 7 ansatte. Vi 
ser etter en tanntekniker som har erfaring med avtagbar protetikk. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak 
være å lage helproteser og partiellproteser. 
 
I tillegg til proteseavdelingen har vi en avdeling for fast protetikk der vi lager kroner, broer og 
implantatarbeider. Det meste konstrueres digitalt.  
 
Vi har godt arbeidsmiljø og topp moderne utstyr med det nyeste innen fresemaskin, skannere og 
printere. Vår flotte region Vesterålen byr på vakker natur, eventyrlig fiske, den vakre midnattssolen 
og det majestetiske nordlyset. 
 
Tiltredelse etter avtale. 
 
Send din søknad med CV til oyvindj1978@msn.com. Søknadsfrist snarest. 
Ta kontakt med Øyvind på tlf 916 89676 for mer informasjon. 
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Meet us at 
NTTF Fagsamling 2022
Stand 10

POWER steamer – steam cleaning units

The new standard

making work easy

The POWER steamer 1 and 2 
set new standards in reliability 
and durability, and impress with 

their outstanding cleaning  
performance.

They can be filled manually 
(POWER steamer 1), or automat-
ically using an integrated pump 

(POWER steamer 2). 

20220513_POWER-steamer-Interimsanzeige_Fagsamling22_210x297mm.indd   120220513_POWER-steamer-Interimsanzeige_Fagsamling22_210x297mm.indd   1 13.05.2022   14:58:1013.05.2022   14:58:10
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Individualisering

Hva ønsker du?

Enkel oppsetting

Universal

Detaljert morfologi

Tilpasset bittfunksjon

Digital arbeidsflyt

Økonomi

Høy estetikk

Flexibilitet

Artic®

Økonomisk og pålitelig tannlinje

Økonomi: Økonomisk tannlinje for tilfeldig eller lavpris-proteser

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

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

Prøv 
gratis!

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

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

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

Prøv gratis i 4 uker!

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

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

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

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

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

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

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

Verdi for pengene: En tannlinje for alle indikasjoner.

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

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

kulzer.com

Annons_Pala-Delara_Artic_NO_420x297.indd   1Annons_Pala-Delara_Artic_NO_420x297.indd   1 2022-01-05   15:16:042022-01-05   15:16:04
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Detaljert morfologi

Tilpasset bittfunksjon

Digital arbeidsflyt

Økonomi

Høy estetikk

Flexibilitet

Artic®

Økonomisk og pålitelig tannlinje

Økonomi: Økonomisk tannlinje for tilfeldig eller lavpris-proteser

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

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

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

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

Med vårt Small Assortment-kit (SMASS) kan du prøve både 
Mondial og Delara i 4 uker uten kostnad. Etter 4 uker velger du 
bare om du vil fylle på de anvendte tannsettet eller retunere uten 
kostnad. Ved påfylling betaler du kun for anteriore sett og får de 
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Pala Premium: Pala Premium holder den høyeste 
standard både når det gjelder kvalitet og funksjon. 
Den er perfekt for implantatkonstruksjoner. 

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

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

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

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

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

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

Verdi for pengene: En tannlinje for alle indikasjoner.

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

Fleksibilitet:  Hele spekteret av nyanser, prosess optimalisert  
og anatomiske former, utmerket funksjonalitet og estetikk for  
alle indikasjoner og set-up alternativer.
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Vita Zahnfabrik utviklet det første 
CAD/CAM materialet og i samarbeid 
med oppfinneren av CEREK-Systems 
presenterte de det på markedet for 35 
år siden. Det var fødselsdagen for VI-
TABLOCS. Takket være materialutvik-
lingen ble året 1985 det året da et Inlay 
av VITABLOCS, frest i et CAD/CAM 
system, for første gang i verden ble satt 
inn på en pasient. Det skjedde på Uni-
versitetet i Zürich. Artikkelen her gir 
et innblikk i en historie om en suksess 
som har vært med på å bidra til den 
verdensomspennende etableringen av 
den digitale hverdagen i faget, på labo-
ratoriene. Banebrytingen har gjort og 
vil fortsette å gjøre det fagmessige og 
praktiske kapittelet i yrket stadig mer 
innovativt og spennende.

Siden 1986 har monokromatiske ke-
ramblokker av feltspat fra Vita vært i 
salg. De har siden kommet på verdens-
markedet i fresbare blokker til bruk 
i CEREC fresemaskiner. I 2007 kom 
også den polykromatiske, flersjiktede 
utgaven, VITABLOCS TriLuxe Forte 
på markedet. Den er gradert i sjikt fra 
hals til insisal. I 2010 kom VITABLOCS 
RealLife med tredimensjonal, krummet 
fargeovergang mellom dentin og insi-
sal. Med denne varianten kan tann-
teknikerne som bruker CEREC også 

møte de estetiske utfordringene ved 
framstillingen av fronttenner, med et 
helkeram uten sjiktning. Det er produ-
sert over 30 millioner disker av dette 
materialet siden 1990. Det er altså en 
grunn til at alle senere, lignende ma-
terialer sammenligner seg mot denne 
«gullstandarden»1.

Forskere i hele verden har i løpet av 
årene samlet en i sannhet verdifull da-
tabank der de funksjonelle og estetiske 
langtidsresultatene for VITABLOCS er 
lagret.

Inlays og Onlays fremdeles 
stabile etter 27 år
CAD/CAM begynte med Inlays og On-
lays. Derfor er det også disse typene 
produkter som har den lengste leveal-
derstatistikken. I en sveitsisk tannlege-
praksis ble 200 arbeider av materialet 
VITABLOCS satt inn, og etter fastlagte 
kriterier limt inn. I løpet av 27 år ble 
de sjekket tre ganger. Etter ti år var 
overlevelsesraten på 90,4 prosent2. 
Etter 17 år var raten på 88,7 prosent3 
og etter 27 år var den 87,5 prosent4. 
Dette er kliniske resultater som er 
meget akseptable. I kliniske studier 
gjort ved universiteter har Inlays og 
Onlays oppnådd enda bedre resultater. 
Ved Universitetet i Köln ble 2328 ar-

Redaksjonen synes vi her kan gratulere dette i sin tid banebrytende 
firmaet som var det første til å presentere et materiale for den 
gryende CAD/CAM teknologien. Det er gått 35 år siden den gang! 
Siden, vet vi, har «alle» andre kommet med sine konkurrerende 
produkter, men noen vil hevde at VITABLOCS er «gullstandarden».

VITABLOC – 35 år
Oversatt fra «Das Dental Labor» 3/2022, side 94-98, av tanntekniker Lars Alhaug
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beider av denne typen satt inn etter en 
definert metode. Over en periode på ni 
år ble de ettersett. Etter disse ni årene 
var fremdeles 95,5 prosent av arbei-
dene intakte. Forskere fra Østerrike 
har bekreftet at ved et pasienttilfelle 
der hele tyggeflaten ble «kledd» med 
såkalte Overlays, var hele 99,3 prosent 
av arbeidene fine etter åtte år.5 Fjorten 
relevante, kliniske studier av Inlays, 
Onlays og Overlays, ble lagt fram sam-
let av forskere fra Brasil og Sveits, i 
samarbeid. Deres studier viste en over-
levelsesrate på 91 prosent etter ti år.6 

Det første pasienttilfellet er gitt av Dr. 
Oxana Naidyonova (Karaganda, Kasak-
stan). Det dreide seg om en rotkanalbe-
handlet 27 som ble restaurert med et 
Overlay av VITABLOCS Mark ll. Resul-
tatet etter to og et halvt år er avbildet. 

Dr. Andreas Bindl (Zürich, Sveits) do-
kumenterer her et Inlay i samme ma-
teriale som har fungert utmerket i 14 
år. Det er fint å se den harmoniske sli-
tasjen i overgangen mellom Inlay’et og 
emaljen.

Kroner og Endokroner. Klinisk 
suksess etter 20,5 år
Etter hvert ble også kroner og endokro-
ner framstilt via CAD/CAM og det her 
omtalte materialet. I en praksis i Sveits 
ble 40 kroner og 25 endokroner satt 
inn på molarer etter definerte kriterier. 
Etter tolv år viste overlevelsesraten 95 
prosent for kronene. For endokronene 
som var satt inn på rotfylte og sterkt 
ødelagte molarer var prosenten 90,5.7  
Forskere i Frankrike viser i en klinisk 
studie av 212 fullkroner og 235 endo-
kroner en overlevelsesrate på 98,66 
prosent etter syv år. Prosentsatsen for 
endokronene var 99,6, altså en enda 
litt høyere suksessrate enn snittet.8 
Undersøkelsene på Universitetet i 
Zürich viste også at arbeider som ble 
limt på stumper med små høyder også 
hadde en overlevelsesrate på 94,6 pro-
sent. Ved redusert stumphøyde og ir-

Utgangspunktet, etter kariesekskavering og rotkanalbehandling på 27. De bukk-
ale kuspene er kortet ned innenfor prepgrensen til Overlay’et. 

Overlayet er laget ved CAD/CAM og 
skal limes før den endelig innartikule-
ringen.

Bitewing røntgenbildet viser et intakt 
Inlay på 17 etter 14 år.

Arbeidet i Mark ll materialet etter to 
og et halvt år i munnen.

Harmonisk sliteflateovergang mellom 
feltspatkeramarbeidet og emaljen, 
etter 14 år.
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regulær stumpgeometri var fremdeles 
raten 92,1 prosent etter fem år. Dette 
viser den gode vedheften som oppnås 
mellom preparasjonen og feltspat.9

Dr. Andreas Bindl fra Sveits viser to 
eksempler på langlivede kroner og en-
dokroner av VITABLOCS. Det første ek-
sempelets bilder viser tannrekken 24 
til 27 som er preparert for fullkroner. 
Bildene viser arbeidet rett etter innset-
ting og innartikulering. Det neste viser 
arbeidet etter 17 år og dernest etter 
20,5 år.

Det andre eksempelet viser den kli-
niske statusen på en endokrone, 16 
som var sterkt svekket med redusert 
retensjon og hvor det var lite igjen 
av emaljen. Bildene viser arbeidet fra 
preparering, via innsetting og så 17 år 
senere.

Langtidsstabil estetikk. Fasetter 
og fronttannskroner
Materialet har også overbevisende re-
sultater for fronttannstilfeller. Ved en 
tannlegepraksis i Tyskland ble det satt 
inn 509 fasetter og delkroner på forten-
ner hvor tilnærmet alt ble gjort i felt-
spatmaterialet. Her var overlevelsen på 
94 prosent etter ni og et halvt år. I en 
annen presentasjon tok forskere fatt i 
13 relevante studier om VITABLOCS, 
brukt i fasetter. Hva fant de? Etter ni år 
var fremdeles 87 prosent av arbeidene 
intakte.10 Dessuten viste undersøkel-
sen at den polykromatiske varianten 
av det monolittiske (helkeram-) mate-
rialet framviser en fremragende inte-
grert estetikk.11

I det neste eksempelet viser tannlege 
og tanntekniker Dr. Julio Gomez Paris 
(Santa Fe, Argentina) hvordan en 
fronttannsrestaurering i over og un-
derkjeven kan realiseres ved bruk av 
fasetter framstilt i den polykromatiske 
varianten TriLuxe Forte. Etter en nød-

Prepareringene fra 24 til 27, med klart preparerte skuldre.

Arbeidene er satt inn og innartikulert.

Slik var status etter 17 år.

Og slik etter 20,5 år.
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vendig bittheving via kroner og delkro-
ner i det samme materialet kunne de 
frakturerte og abraderte fronttennen 
forsynes med fasetter og slik opprette 
en jevn tannrekke med naturlig farge 
og morfologi. Materialet er altså mo-
nolittisk og det er polykromatisk fra 
produsent. Men her er litt karakteri-
sing gjort ved bruk av malefarger (Vita 
AKZENT PLUS).

Pålitelige materialegenskaper
Feltspatkeramet VITABLOCS har, ved 
siden av dets her dokumenterte, kli-
niske langtidsholdbarhet, også pålite-
lige materialegenskaper. Dets 
emaljelignende abrasjonsegenskap 
(lignende hardhet) skåner antagonis-
tene og muliggjør en harmonisk slita-
sje og forhindrer slik negative 
konsekvenser for bittet over tid.12 Til-

16 etter rotfylling og preparering.

Endokronen rett etter innliming.

Endokronen i Mark ll materialvarianten.

Det samme arbeidet etter 17 år i munnen.
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Utgangssituasjonen med nedsunket bitt, utpregede  
abrasjoner og frakturer.

Restaureringen med fasetter av TriLuxe Forte, et og et 
halvt år senere.

slipingen er presis og dimensjonstro13, 
heftegenskapene ved limingen er ut-
merket.14 15 16 Dette biokompatible ma-

terialet lar seg lett polere17; om det ikke 
skal brennes noe er arbeidet, etter fre-
sing og polering, er det straks klart til 

å settes på plass. Og til slutt, under kli-
niske normale betingelser er materia-
let fargestabilt.18       



August 2022  |  Tenner i Fokus   | 25 |

25 |

Matrix Insurance AS 
Rådhusgaten 11, 0151 Oslo, Norge. Org.nr. 966 431 695. Tlf. +47 23 20 79 20. E-post: post@matrixinsurance.no 

 

Vi kan forsikring!

NTTF og Matrix Insurance AS har samarbeidet i mange år. Matrix er et norsk selskap 
og vi representerer norske og utenlandske forsikringsselskaper. 

 

Vi har kanskje markedets beste betingelser på alle de bedriftsforsikringer du trenger, 
samt garantier, for eksempel skattetrekk- eller depositumsgaranti. 

 

Vi er spesialist på å hjelpe små og mellomstore bedrifter. Tonje Presthagen sitter klar 
for å hjelpe deg. 

Du treffer henne på: 

tonje@matrixinsurance.no 

Telefon: 95 11 28 96 

Les mer om oss på www.matrixinsurance.no 
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Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Fagsamling 2022
Fagsamlingen avholdes 9.-10. september på Quality Hotel Expo på Fornebu. Alle brikkene  
begynner nå å falle på plass og det er bare å glede seg. Det er fortsatt mulig å påmelde seg!

Workshops og utstilling
Det blir fire workshops med hver sitt tema. Det er satt av seks  
sesjoner til workshops i programmet og det vil derfor være enkelte  
huller i ditt eget program. Den tiden kan brukes i utstillingen,  
mens du venter på neste workshop. Det er også satt av tid til  
besøk i utstillingen i programmet. Det er påmeldt hele 21 
utstillere fra inn- og utland, hvilket er rekord i nyere tid.

Foredrag
Fagsamlingen åpner med et foredrag om Tannhelsetjenester 
og tannhelsen – fortid, nåtid og framtid av professor Jostein 
Grytten fra Universitetet i Oslo. Tanntekniker Martin Feld-
mann vil kommentere foredraget med spesiell vekt på hvil-
ken betydning endringene kan få for tannteknikere. 

Jostein Grytten

Trond Inge Berge

Martin Feldmann

Federico Presicci

Senere fredag skal professor Trond Inge Berge fra Univer-
sitet i Bergen foredra om Bruk av bittskinner ved smerter i 
ansikt og kjever og lørdag skal vi ha et foredrag om Zirko-
nia: Estetikk – styrke – holdbarhet ved Federico Presicci fra 
Zirkonzahn

Påmelding
Du kan ennå påmelde deg fagsamlingen. Deltakeravgiften er 
på kr. 1799 og den dekker alle foredrag, tilgang til utstillingen  
og workshops, møtefasiliteter, bevertning på dagtid inkl. lunsj  
og kaffepauser begge dager. Du finner lenke til online påmel-
ding på NTTFs nettside (www.nttf.no/fagsamling).
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Fredag 9. september
08.00 – 09.00 Registrering

09.00 – 10.00

Tannhelsetjenesten og tannhelsen – fortid, nåtid og framtid. Hvilken betydning kan 
dette få for tannteknikere?
Åpningsforedrag av Jostein Grytten, professor i samfunnsodontologi Kommentar ved  
tanntekniker Martin Feldmann

10.15 – 11.00 Workshop sesjon nr. 1

11.00 – 12.15 Tid i utstillingen

12.15 – 13.00 Workshop sesjon nr. 2

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.00 Foredrag av professor Trond Inge Berge om Bruk av bittskinner ved smerter i ansikt og kjever

15.15 – 16.00 Workshop sesjon nr. 3

16.00 Registrering årsmøte

16.15 Årsmøte

18.00 Fritid

19.30 Litt godt for ganen 

20.00 Vennefest

Lørdag 10. september

09.00 – 09.45 Workshop sesjon nr. 4

09.45 – 11.00 Tid i utstillingen

11.00 – 11.45 Workshop sesjon nr. 5

12.00 – 13.00 Foredrag av tanntekniker Federico Presicci om Zirkonia: Estetikk – styrke – holdbarhet

13.00 Lunsj

14.00 – 14.45 Workshop sesjon nr. 6

15.00 Avslutting

Program

Vennefest
Fredag kveld blir det vennefest, naturligvis. Vi skal nydelig mat og drikke, god underholdning og levende musikk ved Hit Station. Det blir 

servering ved langbord og rik leilighet til å pleie gamle bekjentskaper og etablere nye kontakter.
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Utstillere på  
Fagsamling 2022
BroTech
Dental Sør
DentalSpar
Dentalvarehuset
Den-Tech
DentLab Manager

Dentsply Sirona
Forstec 
GC Sverige
Health Workers
Ivoclar Vivadent
JB Nordic

Kulzer Nordic
Nobel Biocare
Norsk Orthoform Depot 
Novus Dental
Plandent
Renfert 

Sagemax
Straumann
Zirkonzahn

Og flere kommer!

Din trygga leverantör
av ortodontiprodukter 
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Det var ikke tatt stilling til hvor mange  
medlemmer utvalget skal ha, men det ble  
lagt opp til bred faglig og geografisk re-
presentasjon og til at de ulike synene  
på spørsmålene det skal tas stilling til er  
representert.  Det var tilsynelatende hel-
ler ikke bestemt et mer konkret mandat  
enn «gjennomgang av tannhelsefeltet».
 
Det er positivt at regjeringen setter ned  
et utvalg, som også skal ha represen-
tasjon fra partene i arbeidslivet. Her 
nevnes Fagforbundet, Norsk tannpleier- 
forening og Den norsk tannlegefore-
ning, men Norges Tannteknikerfor-
bund er dessverre ikke nevnt. 

NTTF har i sitt svar til departementet 
foreslått en tanntekniker til utvalget 
og at Norges Tannteknikerforbund blir 
representert i utvalget. Det skulle bare 
mangle. Tannhelseteamet består som 
kjent av tannleger, tannpleiere, tann-
helsesekretærer og tannteknikere!

Sammensetning og mandat
Regjeringen offentliggjorde sammenset- 
ning og mandat for utvalg 12. august. 
Utvalget skal bestå av tannleger, tann- 
pleiere, samfunnsøkonomer, en jurist,  
politiske rådgivere, men ingen tann-
teknikere.  Det er funnet plass til Den  
norske tannlegeforening, Norsk tann-
pleierforening, Fagforbundet (organi- 
serer tannhelsesekretærer), men ikke 
Norges Tannteknikerforbund. 

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennom- 
gang av tannhelsefeltet. Mandatet er  
omfattende og utvalget skal blant annet  
se på Den offentlige tannhelsetjenesten,  
stønadsordninger, finansiering, hvor-
dan tannhelsetjenesten kan likestilles 
med andre helsetjenester og mye mer. 

NTTFs tilsvar
Norges Tannteknikerforbund har sendt 
brev til helseministeren og Helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget. Vi pro-

testerer mot at ingen tannteknikere,  
verken yrke eller organisasjon, er pekt  
ut til utvalget og understreker at tann- 
helseteamet også inkluderer tanntekni-
kere. NTTF mener det vil svekke gjen- 
nomgangen som utvalget skal foreta. Vi 
oppfordrer til at utvalget utvides med  
både en tanntekniker og en representant  
fra NTTF. 

Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Utvalg om tannhelse- 
tjenesten

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg 
som skal gjennomgå tannhelsefeltet. Rett før 
sommerferien satte inn ble NTTF invitert til  
å foreslå medlemmer til utvalget med to 
dagers frist.

Husk at NTTF selger esker

Bestillinger mottas på  
nttf@tannteknikerforbundet.no  
eller telefon 22 60 35 00.

Medlemmer av NTTF  
får rabattert pris.

Sendt som e-post 
 
 
 
 

Oslo, 16.08.22 
 
Kjære helseminister, Kjære Ingvild Kjerkol,   

 
Takk for Tannhelseutvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsefeltet.  
 
Overraskelsen i Norges Tannteknikerforbund (NTTF) var stor da vi fredag kunne konstatere at 
tannteknikere, både som yrkesgruppe og som organisasjon, er utelatt fra utvalget.  
 
Tannhelseteamet består av tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere. NTTF 
synes derfor det er bemerkelsesverdig at det ikke har blitt funnet plass til verken yrket eller 
organisasjon. NTTF mener at det vil svekke gjennomgangen som utvalget skal gjøre.  
 
En tanntekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet tenner eller fått skader på dem. 
Det kan være erstatninger for én eller flere tenner. Vi lager kroner/tannkroner, broer og 
tannproteser (gebiss) for de som har mistet mange eller alle tennene sine. Tannteknikere lager også 
reguleringsplate som brukes av mange pasienter med tannregulering. For pasienter som sliter på 
tennene eller har andre utfordringer på grunn av tanngnissing om natten, lager tannteknikerne 
biteskinner. Mange tannteknikere lager også sportsskinner for å beskytte tennene under ulike 
idretter. 
 
Tannteknikere lager tannerstatninger til Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), men ellers jobber 
vi mest på oppdrag fra tannlege. Det blir med ujamne mellomrom lyst ut anbud fra DOT hvor 
tanntekniske laboratorier kan delta i konkurransen.   
Norges Tannteknikerforbund ble i juni måned bedt om å komme med innspill til personer som kunne 
være aktuelle til utvalget. NTTF foreslå både en meget kvalifisert tanntekniker og to personer fra 
forbundet, så det har vært anledning til å inkludere tannteknikere i utvalget.  
 
NTTF vil på det kraftigste oppfordre til at utvalget blir utvidet med to personer slik at både yrke og 
organisasjon kan bli representert.   
Vi ser frem til å høre fra deg.  
Mvh 
 
Helle Hagenau 
Daglig leder 
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Lokalforeninger

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

HORDALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

NORDNORSK  
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Emma Myllykangas
Nor-Dental
PB 112
9252 Tromsø
Telefon: 97 66 64 57
E-post: emmamyllykangas@live.no

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

SØRLANDET  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

POLITISK SMÅNYTT

Fremtidens eldrepolitikk i Norge
Helseminister Ingvild Kjerkol holdt i juni måned et innlegg  
på Storbykonferansen for eldrerådene i kommunene. 

Kjerkol begynte med å understreke at det viktigste utgangs- 
punktet for eldrepolitikk, er at det inngår i all politikk. 
Hennes viktigste prioritet som helse- og omsorgsminister 
er å styrke den felles offentlige helsetjeneste.

Målet til regjeringen er at alle innbyggere i Norge skal ha 
tilgang til like gode helsetjenester, avhengig av størrelsen 
på lommeboken eller adressen du bor på.

Regjeringen mener veien til mål er gjennom tilgang på gode  
pasientforløp i hele landet, brede folkehelsetiltak, bedre 
samhandling og gode tjenester til eldre.

Tannhelsetjenester

Tannhelse er også satt på den politiske dagsorden. Målet er  
en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten 
med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Første steg var gjennom budsjettforliket med SV før jul. 
Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er styrket i 
2022 ved at de frie inntektene er økt. Regjeringen har 
også styrket rammen til fylkeskommunene slik at de kan 
tilby tannhelsetjenester til 21- og 22-åringene med 50 pro-
sent egenbetaling. Det er starten på vår opprustning av 
tannhelsetjenesten.

Det er mer enn 15 år siden tannhelsefeltet ble gjennom-
gått på en helhetlig måte. For sikre et solid grunnlag for 
våre grep, skal regjeringen derfor utrede status for tann-
helsetjenestene i Norge. Den setter også ned et utvalg 
som skal komme med forslag som sikrer at tannhelsetje-
nestene blir likestilt med andre helsetjenester. Å forstå 
hvilke behov som trengs og årsakene til ulikt tilbud gjør 
regjeringen i stand til å lage en politikk som treffer. Det 
er målet vårt.

Kilde: www.regjeringen.no

Verv en tanntekniker!
Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke legitimiteten vår og dels for å bedre 
økonomien. Styret håper du vil bidra til at vi blir flere medlemmer. 

Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00 eller medlem@nttf.no

Du finner innmeldingsskjema på NTTFs nettside: www.nttf.no/medlemskap
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VITA YZ® ST Multicolor

STYRKE OG ESTETIKK 
I SKJØNN FORENING

• Høy styrke (1200 MPa) for presis behandling 
og forutsigbare resultater

• Flott estetikk og høy fargepålitelighet takket  
være VITA Shade Formula

• Speedsintring på under 60 minutter
For mer informasjon,
skann QR-koden

For mer informasjon, ring oss!

Kari Saksa  +46 70 002 92 31

Plandent AS  +47 22 07 27 27

k.saksa@vita-zahnfabrik.com | post@plandent.no

3601NO_VITA YZ_210x297_AZ_V02.indd   13601NO_VITA YZ_210x297_AZ_V02.indd   1 21.06.2022   10:10:2421.06.2022   10:10:24
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Avskjed og oppsigelse  
- Likheter og ulikheter 
Jeg har tatt en ansatt i å stjele inventar fra jobben. Jeg har lite  
lyst til at den ansatte skal jobbe ut oppsigelsesperioden, og har  
hørt at det er noe som heter avskjed. Kan jeg bruke avskjed uten 
oppsigelsesfrist? 

n.n

Det er korrekt, avskjed er en særskilt 
form for avslutning av et arbeidsforhold. 
Noe forenklet kan en avskjed anses som 
en «skjerpet» oppsigelse.

En avskjed vil si at arbeidsgiver hever 
arbeidsavtalen med umiddelbar virkning, 
noe som innebærer at arbeidsforholdet 
vil være å anse som avsluttet samtidig 
med avskjedsbeslutningen. Det vil i 
avskjedstilfeller derfor ikke løpe noen 
oppsigelsesfrist som i oppsigelsestilfeller.

Det er to viktige hovedforhold det er 
grunn til å være ekstra oppmerksom 
på når man som arbeidsgiver vurderer 
avskjed som opphørsgrunn.

For det første må det vurderes om 
de materielle vilkårene for avskjed 
foreligger. 

For det andre må det klart fremgå at 
arbeidsgiver går til avskjed og ikke 
«bare» oppsigelse. Ofte vil det kunne 
oppstå tvil når arbeidstakeren fritas for 
arbeidsplikten i oppsigelsesperioden, men 
likevel tilbys lønn for samme periode. 

Alle handlinger eller unnlatelser kan 
gi grunnlag for avskjed, forutsatt at 
forholdet etter en konkret vurdering av 
arbeidets art, arbeidstakerens stilling 
og omstendighetene for øvrig kan 
anses som et vesentlig mislighold av 
arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet 
som sådan. Økonomisk utroskap er et 

typetilfelle som ofte går igjen og dette et 
grunnlag for avskjed som ofte godtas av 
domstolene, med mindre det dreier seg 
om bagatellmessige forhold.

Du skriver ikke noe om hvilke 
gjenstander det er tale om eller hvor 
store verdier disse har. Dersom det 
er snakk om kontorrekvisita som er 
forbruksmateriell, eksempelvis penner 
og Post-It lapper, skal det etter min 
vurdering en del til for at dette skal 
gi avskjedsgrunn. Kanskje hadde den 
ansatte også behov for slikt materiell for 
å utføre jobb hjemmefra? Dersom det er 
snakk om annet inventar, eksempelvis 
en mobiltelefon eller en bærbar PC som 
arbeidstaker åpenbart ikke skal disponere 
over, kan saken stille seg annerledes.

Ved den konkrete vurderingen er det 
særlig forhold som er egnet til å skade 
virksomheten utad, arbeidsforholdene 
innad og arbeidsgiverens styringsrett 
eller tilliten til arbeidstakeren, som 
vil kunne gi grunnlag for avskjed. 
Spørsmålet om lovens avskjedsgrunner 
foreligger, må videre vurderes overfor 
de særlige krav vedkommende stilling 
medfører, og hvilken betydning 
krenkelsen av plikten kan ha i forhold til 
nettopp den konkrete stilling.

Avskjed blir typisk utløst av et 
enkeltstående forhold som er særskilt 
graverende, men det er ikke noen 
betingelse.

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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Faktum i din sak må derfor avklares nærmere for å kunne 
vurdere om det er grunnlag for avskjed.

Som i oppsigelsestilfellene stilles det krav om forsvarlig 
saksbehandling ved avskjed. Dersom det foreligger 
saksbehandlingsfeil og det er rimelig grunn til å tro at 
saksbehandlingsfeilen har innvirket på arbeidsgivers 
vurdering av forholdet, kan domstolen kjenne avskjeden 
ugyldig.

Kravet om forsvarlig saksbehandling tilsier at arbeidsgiver 
plikter å foreta de undersøkelser som er nødvendige for 
å vurdere om en avskjed er berettiget. Både grunnlaget 
og behovet for avskjed må kunne dokumenteres av 
arbeidsgiver.

Formkravene ved en avskjedsprosess er i prinsippet de 
samme som ved oppsigelse. Det stilles blant annet krav til 
innholdet i selve avskjeden.

Merk at drøftelsesplikten med den ansatte er særlig 
relevant i avskjedstilfeller. Det må derfor innkalles til og 
gjennomføres drøftingsmøte som i oppsigelsestilfeller. 
Videre vil arbeidstaker ha rett til å kreve forhandlinger 
etter mottak av avskjeden.

En avskjediget ansatt vil ikke har rett til å stå i stillingen 
inntil saken er avgjort eller ha fortrinnsrett til ny stilling, 
noe en oppsagt ansatt vil ha.

Som for oppsigelser som bestrides av den ansatte, vil 
avskjedssaker kunne løses utenom domstolsbehandling ved 
inngåelse av sluttavtale, enten uten eller med domstolens 
bistand (rettsmegling).

-o0o-

Zirkonzahn Worldwide  –  info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

ULTRARASK SINTRING PÅ BARE 
1,5 TIMER MED ZIRKONOFEN TURBO

En arbeidsfl yt raskere enn noen gang tidligere – Med 
de nyeste Zirkonzahn teknologiene, små zirconia-

restaureringer kan freses, sintres og ferdigstilles på bare 
2 timer og 10 minutter.

Skann koden eller besøk 
www.zirkonzahn.com

PRETTAU® SKIN®

ULTRATYNNE FASETTER (0,2 mm)

Prettau® 3 Dispersive® Zirconia

Art in Dent Stjørdal søker 
etter en tanntekniker
Uansett erfaring er alle søkere av interesse. 

Lønn og vilkår etter avtale. 

For mer info, kontakt oss på tlf. 95 21 21 75

CV sendes snarest til: arild@artindent.net
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FOR ALLE  
MEDLEMMER
Kurs og etterutdanning til 
rabatterte priser (merk at rabatten 
gjelder for medlemmer som er 
personlig innmeldt i NTTF)

Deltakelse i diplomgivende 
etterutdanningsprogram

Tilgang til kurs hos vår 
søsterorganisasjon i Sverige, til 
rabattert pris

Mulighet til å søke midler fra 
NTTF og NODs utdanningsfond 
samt reisestipend fra 
Voksenopplæringsforbundet 
(VOFO)

Rådgivning og bistand ved søknad 
om autorisasjon

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

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

 FORSIKRING

Yrkesskadeforsikring, helse- og 
pensjonsforsikring til rabattert 
premie, tlf 08881

Informer om at du er NTTF-medlem. 

Kontorforsikring, næringsbygg,  
bil mm.

For en full oversikt:  
www.matrixinsurance.no/forening/
norges-tannteknikerforbund

Telefon 23 20 79 00 
E-post: post@matrixinsurance.no

 BEDRIFTSHELSETJENESTE

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

 JURIDISK BISTAND

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

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

 NPE

 

Automatisk innmelding 
og rapportering til Norsk 
Pasientskadeerstatning. 

 HOTELLER

 REISEBYRÅ

 

 LEIEBIL

 DRIVSTOFF

 DEKK

 MAT

 

 BLOMSTER

 ONLINE BACKUP

 

Medlemsfordeler

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

Varsler når det er offentlige 
anbudsrunder på tanntekniske  
produkter

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

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

Med forbehold for endringer.
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Visit us at 

NTTF in  

September at 

Fornebu!

sagemax.com

NexxZr®

Explore sagemax zirconia.
Experience esthetics.

NexxZr S
 

High opacity. 
High strength.

1370 MPa
30 % Translucency

NexxZr T
 

Translucent. 
High strength.
 
 
 
 
 
 
 

1270 MPa
42 % Translucency

NexxZr T Multi
 

Multifunctional esthetics. 
Multiple indications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
630 MPa
49 % Translucency 

1170 MPa
42 % Translucency

NexxZr +
 

High translucent. 
Esthetic zirconia.

1000 MPa (white)
880 MPa (preshaded)
46 % Translucency

M
ul

ti

M
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ti

NexxZr + Multi
 

Natural esthetics. 
Efficient process.

630 MPa
49 % Translucency

880 MPa
46 % Translucency

NEW!

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

Get your disc here

Dentalvarehuset AS
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru, Norway
T: +47 22 33 39 00, E: post@dentalvarehuset.no

2022_SM_Anzeigen_NexxZr Zirkonia_Norway_DV2_DRUCK.indd   12022_SM_Anzeigen_NexxZr Zirkonia_Norway_DV2_DRUCK.indd   1 14.07.22   11:2614.07.22   11:26
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund

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

NY! ZIRKONOFEN TURBO
OVERASKENDE HURTIG

- Rundt sintringskammer med plass til opptil 120 zirkoniumelementer eller 3 helkjever

- Ultrarask sintring på bare 1,5 timer – små zirconia-restaureringer kan freses, 
sintres og ferdigstilles på bare 2 timer og 10 minutter!

- Uavhengig temperaturkalibrering

- Automatisert kjøling gjennom helautomatisk sintringsplattform

- Baking Recovery-funksjon i tilfelle strømbrudd

- Stort antall forhåndsinnstilte programmer perfekt tilpasset hver Zirkonzahns zirkonia

- Nedlasting av oppdateringer via LAN eller WiFi

- Opprettelse av individuelle sintringsprogrammer med den nye programvaren

- Høyoppløselig 7” farge touchskjerm og statusvisning via LED-belysning

- 81 %
TID

- 73 %
ELEKTRISITET

120
ZIRKONIAENHETER 

1.5
TIMER

VIDEO


