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Norges Tannteknikerforbunds fagsamling 
og årsmøte er avholdt. Dette er bransjens 
viktigste møteplass med to dager tettpakket  
med faglige foredrag, stor dentalutstilling 
og ikke minst hyggelig sosialt samvær, 
med vennefesten som et klart høydepunkt. 

På årsmøtet hadde vi i tillegg til mål – og 
aktivitetsplan, regnskap, lovendringer og 
valg, også styrehonorar til behandling. 
Alle styremedlemmer som var på valg, ble 
gjenvalgt. Takk til dere som går inn i en ny  
periode for NTTF, det gir oss god kontinuitet,  
og jeg gleder meg til å fortsette arbeidet 
sammen med styret. Takk også til alle som 
har påtatt seg oppgaver i utvalg og komiteer. 

Jeg velger i denne lederen å gjengi et ut-
drag fra min åpningstale til fagsamlingen 
for alle dere som ikke var til stede:

NTTF mener at tannteknisk kompetanse er 
påkrevd for å produsere tannerstatninger, 
enten de blir fremstilt på tradisjonelt hånd-
verksmessig vis, produseres via skannede 
modeller, eller blir designet digitalt ut fra 
en intraoral fil. Selv om produksjonen er di-
gitalisert og fremstillingsprosessene endret, 
er denne kunnskapen helt avgjørende for et 
godt resultat. 

Det er et klart mål for NTTF at det kun skal 
være tannteknikere som kan fremstille og  
levere individuelt fremstilte tannerstatninger 
i Norge. Vi mener at om vi skal sikre at pasienten  
skal få den beste behandling, er tannteknikerne  
gjennom sin utdanning de eneste som er  
kvalifisert for å yte denne helsehjelpen.

Det er vedtatt en ny forordning om medi-
sinsk utstyr. Den skal erstatte gjeldende lov 
og forskrift om medisinsk utstyr og vil gjelde 
fra 2020.  Denne forordningen kom på hø-
ring i mai måned med svarfrist i august, og 
vi i NTTF har skuffet måttet konstatere at 
vår fortolkning om at det blir stilt kompe-
tansekrav til produsentene ikke var riktig. 

Dessverre viser det seg at kompetansekra-
vet kun gjelder bestiller, altså i vårt tilfelle 
tannlegen. Vi synes det er et paradoks at det 
blir stilt krav til kompetanse og utdanning til 
den som bestiller våre produkter, men at det 
samme kravet ikke gjelder for produsentene.  

NTTF har i vårt høringssvar satt fokus på 
autorisasjonen betydning, utlevering av sam-
svarserklæring, utstyrsregisteret og krav til 
markedsaktører, herunder kompetansekrav 
til produsenter.   

NTTF må altså finne nye innfallsvinkler for 
det videre arbeidet rundt autorisasjonens 
betydning.

Det er derfor nå aktuelt for NTTF å fremme 
saken politisk ved å jobbe for å få en helse-
politiker interessert i problematikken, og få 
vedkommende til å stille spørsmål til Helse-
minister Bent Høye. Dersom det er relevant 
kan det følges opp med et representantfor-
slag i Helse- og omsorgskomiteen. 

Vi mener det må være en grunn til at myn-
dighetene har opprettet 3-årig bachelorgrad 
for tannteknikere, og at det er et paradoks at 
man likevel ikke trenger denne utdanningen 
for å levere tannerstatninger i Norge. Dersom  
ikke utdanningen er førende for hva som 
regnes som tilstrekkelig kompetanse, hva er 
da retningsgivende? 

Det er opprettet en ny overordnet felles ramme- 
plan for alle de 19 helse- og sosialfaglige 
grunnutdanningene på universitets- og 
høgskolenivå. I tillegg er det utarbeidet nye 
retningslinjer for hver av utdanningene. 
Programgruppen for tannteknikerfaget, opp-
nevnt av Kunnskapsdepartementet (KD) har 
arbeidet med dette over tid, og NTTF har hatt 
god dialog med denne gruppen, og fått mu-
ligheten til å påvirke innholdet i retningslin-
jene underveis i prosessen. Retningslinjene 
innebærer at utdanningene skal styres av 
krav til kandidatens sluttkompetanse.

Tanker etter fagsamlingen 2019 – 
sterkere sammen

LEDER

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

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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NTTF har gitt flere innspill til dette ar-
beidet. I tillegg til at vi ønsket at det kli-
niske skulle vektlegges bedre, og mener 
at utdanningen må ha tydelig fokus på 
helsepersonell aspektet, har vi utrykt vår 
skepsis til at praksis ute i bedrift var satt 
til minimum 8 uker. Dette mener vi er for 
lite, da vårt inntrykk er at det er praktisk 
erfaring det skorter mest på når studen-
tene er ferdig og skal ut i jobbmarkedet.

Det endelige forslaget som kom på hø-
ring vektlegger praksis, og at praktiske 
ferdigheter er viktig og skal ha en sen-
tral plass i studiet. Ferdighetstrening og 
praksisstudier skal utgjøre om lag halv-
parten av studiets omfang. Ekstern prak-
sis skal omfatte minimum åtte uker i en 
tannteknisk bedrift, men det anbefales 
imidlertid at praksisstudiene har et om-
fang på opptil 20 uker i løpet av studiet. 

Jeg er trygg på at det solide arbeidet pro-
gramgruppen har stått for, og måten de 
har samarbeidet med oss på er med på å  
sikre at vi får utdannet tannteknikere med  
den riktige kompetansen for fremtiden.

Endringene i bransjen fortsetter i høyt 
tempo, både når det gjelder størrelsen 
på bedriftene, antallet bedrifter og an-
tallet tannteknikere i produksjon, og 
ikke minst når det gjelder produksjons-
metoder. Vi ser nå også mange fusjoner, 
kjededannelser og oppkjøp i bransjen, 
der ikke nødvendigvis bedriftene lengre 
har en tanntekniker på eiersiden. NTTF 
følger med på utviklingen, og vi ser på 
om vi kan tilpasse oss den nye situasjo-
nen bedre. Faget har gjennomgått en 
radikal endring de siste årene, og det er 
all grunn til å tro at denne utviklingen 
fortsetter. Mange av medlemsbedriftene 
har egne fresemaskiner, og står for hele 
produksjonen selv uavhengig av frese-
sentre, og kan yte god service til sine 
kunder. Håndarbeid og sjikting med 
pulverporselen for å oppnå de beste 
estetiske resultater tror jeg vil bli brukt 

enda i mange år fremover, men da ofte 
med utgangspunkt i digital produksjon. 
Jeg mener at tannteknikerne i Norge har 
vist stor vilje og evne til å tilpasse seg 
den nye hverdagen, og jeg er stolt av 
måten bransjen har klart omstillingen 
på. Jeg mener at våre medlemsbedrifter 
har tilegnet seg den kompetansen som 
trengs, og driver moderne bedrifter i tråd 
med utviklingen.

Vi har all grunn til å være stolt av vår 
faglige kompetanse, vår omstilling, og 
de tjenestene vi leverer. Jeg er stolt av 
å tilhøre denne flotte yrkesgruppen, og 
også for å være valgt til å representere 
dere som leder for NTTF.

NTTF må styrkes: Det er uhyre viktig å 
bygge en sterkere organisasjon gjennom 
å knytte til oss flere medlemmer, spesi-
elt i en tid som nå da vi opplever store 
endringer i bransjen. For NTTF betyr en 
økt medlemsmasse at vi kan represen-
tere en større andel av tannteknikerne 
i Norge, og få større påvirkningskraft i 
politiske prosesser og i møte med myn-
dighetene. Det vil bidra til å øke vår 
legitimitet, og NTTF kan bli et sterkere 
talerør for yrkesgruppen.                                            

Potensiale for NTTF er forholdsvis stort, 
og de aller fleste sakene vi jobber med i 
forbundet angår i aller høyeste grad alle 
disse tannteknikerne som yrkesgruppe. 

Styret har besluttet å sette ned et rekrut-
teringsutvalg som skal jobbe videre med 
dette, og også komme med ideer til hvor-
dan rekrutteringen skal gjennomføres.

Jeg mener at en mye større del av bran-
sjen bør støtte opp om forbundets arbeid 
for tannteknikerne i Norge, da ville NTTF 
vært mye bedre rustet for de store opp-
gavene vi står ovenfor. Det må da være 
bedre å være medlem i bransjeorganisa-
sjonen for tannteknikere – styrt av tann-
teknikere – og arbeide for forbedringer, 
enn å stå på utsiden uten innflytelse.

I tillegg til et eget utvalg trenger vi dere 
alle i rekrutteringsarbeidet, og inviterer 
igjen til en felles dugnad på dette feltet. 
Skal vi klare å bygge det robuste for-
bundet vi alle ønsker oss må vi løfte i 
flokk, og ha fokus på rekruttering gjen-
nom felles innsats. Kun da kan vi oppnå 
fremskritt for NTTF og den enkelte tann-
tekniker.

Endringene i bransjen fortsetter i høyt tempo, både 
når det gjelder størrelsen på bedriftene, antallet 
bedrifter og antallet tannteknikere i produksjon,  
og ikke minst når det gjelder produksjonsmetoder.  
Vi ser nå også mange fusjoner, kjededannelser 
og oppkjøp i bransjen, der ikke nødvendigvis 
bedriftene lengre har en tanntekniker på eiersiden. 
NTTF følger med på utviklingen, og vi ser på om vi 
kan tilpasse oss den nye situasjonen bedre. 

DET SKJER I 2019
OKTOBER
25. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
30. Nordental, Lillestrøm

NOVEMBER
1.–2. Nordental, Lillestrøm
7. NTTF styremøte

DESEMBER
27. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5
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Learn about the printing benchmark in 
speed, precision and certified open solutions: 
www.straumann.no/p-series

Straumann® CARES® P series

The new standard in 3D printing

SPEED
Fast and professional 

top-quality 
dental products 
due to patented 

PRECISION
Fully integrated 
in the validated 

workflow of CARES® 
and CoDiagnostiX™ 

FLEXIBILITY 
Multiple options 

thanks to open-system 
technology and choice 

of materials

Get our special launch offer today!  
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Forfatter

Tannteknikermester  
Urzula Mlynarska
Warszawa, Polen

Kunstferdig 
individualisering med 
kompositt
Oversatt fra «Das Dental Labor» 9/2019, side 126–129, av tanntekniker Lars Alhaug

Til bruk for estetiske restaurasjoner i frontregionen kan hybridkeramer 
egne seg. Vita Enamic sammen med sjiktkompositten Vita VM LC flow til 
individualiseringen, er et slikt produkt. 

Tannteknikermester Urzula Mlynar-
ska beskriver her et pasienttilfelle og 
hele prosessen i framstillingen av to 
fullkroner på 11 og 21. Hun går gjen-
nom planleggingen, Wax-up, fresingen, 
cut-back i basiskronene og den ende-
lige individualiseringen eller karakte-
riseringen. Hun gir også et innblikk i 
hvordan hun med sjiktmaterialet får til 
naturlige, «levende» labial-fasader.

Tilfellet
En nå 23 årig kvinne var som 16 åring 
så uheldig å få frakturert sine to front-
tenner i en traumatisk sykkelulykke. 
Heldigvis tok ikke pulpa skade og ten-
nene kom ikke ut av stilling. De vitale 
tennene ble umiddelbart sikret med 
kompositt. Men rekonstruksjonen ga 
hverken langtidsstabilitet og heller 
ikke et naturlig utseende, noe pasien-
ten slett ikke ble fornøyd med. 

Ønsket
Den unge kvinnens ønske var å få 
høyestetiske og stabile kroner på insi-
sivene sine. Til dette valgte vi materi-
alene Vita Enamic i kombinasjon med 
Vita VM LC Flow.

Fargevalg, preparering og 
ferdigstillelse
Fargen tok vi ut med Vita Linearguide 
3D-Master og vi etterprøvde valget vårt 
med fabrikantens Easyshade V digital. 
Ut fra fargevalget fant jeg den beste 
«matchen» i fresedisken 1M2-HT. En 
Wax-up på en situasjonsmodell er til 
stor hjelp når vi på forhånd vil finne 
form og høyde på de ferdige tennene, 
og for å få en korrekt silikonmatrise, så 
jeg modellerte slike (bilde 1). Kvinnen 
kom i «stolen» og tannlegen preparerte 

og tok avtrykk (bilde 2). Primærmo-
dellen lagde vi ved bruk av skanneren 
3Shape D850 hos et firma i Danmark. 
Med modellen ferdig kunne jeg kon-
struere kronene fullanatomisk, digitalt, 
og sende det til fresemaskinen. Etter en 
innprøvning hos tannlegen reduserte 
(Cut-back) jeg insisalområdet slik vi 
pleier, for å gi plass til karakteriserin-
gen og den ferdige oppbyggingen med 
komposittet (bildene 3-4). 

Individualiseringen
Til sjiktningen brukte jeg altså VM LC 
Flow fra samme fabrikant (bilde 5). Det  
gel-aktige sjiktkomposittet holder seg der  
jeg påfører det, noe som gjør at jeg har 
full kontroll underveis med karakteri- 
seringen. Takket være den varme tonen  
på grunnfargen i hybridkeramet kan 
jeg bruke en kombinasjon av både kalde  
og varme farger i innfargingen. Vil jeg  
ha en tredimensjonal effekt (dybdevirk- 
ning), anbefaler jeg et samspill mellom et  
opakt og et translusent sjikt (bilde 6). 
Min fasit angående sjiktkompositt er: 
Utallige kombinasjonsmuligheter, en 
må bare ha forestillingsevnen!
Etter den endelige polymeriseringen 
sliper jeg inn den endelige morfologien 
og overflatestrukturen med finkornige 
diamantslipere. For så å få fram det øn-
skede spillet i overflatene bruker jeg 
bomullshjul og diamantpolerpasta. For 
å sikre god vedheft til prepareringene 
påføres flussyre av styrke fem prosent 
innvendig i kronene og deretter silan. 
Resultat ble to insisiver med høy este-
tikk som går fint inn sammen med de 
ungdommelige nabotennene (bildene 
7-9). Til min glede var pasienten svært 
fornøyd med det hun kalte «den usyn-
lige restaureringen».
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4 Begge kronene etter cut-back reduksjonene insisalt og facialt

3 Innprøvningen av de to freste kronene i hybridkeram2 Klinisk situasjon etter prepareringen av 11 og 21

1 Situasjonsmodell med idealisert Wax-up og silikonmatrise palatinalt
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5 Sjiktning på gang med palatinal-insisal matrise som sikrer form og utstrekning

6 Sjikt bestående av f.eks. EE1, EE2, EE9, …

7 Ferdig restaurasjon av 11 og 21, 
med ungdommelig translucens
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Redaksjonen i «Tenner i 
Fokus» må stadig passe 
oss for å ikke gi enkelt- 
fabrikanter gratis ekstra- 
reklame. Det av hensyn 
til alle annonsørene våre. 
Men samtidig vil vi jo 
gjøre kjent teknikker og 
materialer som finnes på 
markedet. Her er en ar-
tikkel om et hybrid-keram 
som kom på markedet 
for noen år siden. Vi har 
imidlertid ikke skrevet om 
slike materialer før, tror vi, 
så denne artikkelen er om 
Vita sitt materiale i denne 
kategorien.  
Andre fabrikanter kan ha 
lignende produkter.

OM VITA ENAMIC
Vi klipper et utdrag av en presentasjon fra Vita da dette materialet ble introdusert i begynnelsen av 2013 
i tilfelle begrepet hybrid-keram skulle være uklart. I Norge har vi tradisjonelt ikke vært så opptatt av 
komposittmaterialet til kroner som vi er tilhengere av keramer. 

VITA har introdusert en ny kategori materiale laget for CAD/CAM teknikken. Materialet heter VITA 
Enamic. Dette keramet er et såkalt hybrid-keram som har en dobbel nettverk struktur som gjør det 
mulig å kombinere de beste egenskapene fra keramene og kompositt-materialet. Den dominante 
nettverksstrukturen i keramet og det forsterkende polymer-nettverkets struktur i komposittet binder 
seg til hverandre noe ala slik stål forsterker betong. Med dette doble nettverket, som vi kan kalle keram-
polymer nettverket, har vi fått et nytt produkt, et kompositt som har innebygget de beste egenskapene til 
de to materialene

Materialforskningens tester viser at Vita Enamic har høy bruddstyrke, men materialet har likevel en viss 
elastisitet og en integrert beskyttelse mot sprekkdannelser. Materialet er ikke så sprøtt som dentalt 
keram («porselen») og det overgår konvensjonell kompositt stort hva angår abrasjonsstyrke. Dette 
gir en karakteristikk som ligner sterkt på den til naturlige tenner. Materialet viser god motstand mot 
gnissningskrefter og tyggetrykk og antagonister av naturlige tenner, noe som gjør at materialet kan 
nyttes i mange typer pasienttilfeller. Enamic CAD/CAM blanks, som er klassifisert som et keram innen 
forsikringsbransjen, kan brukes til alle typer singelkrone-arbeider og facetter, og på implantattilfeller, samt 
på tilfeller der hvor det er lite plass -.

Kilde: www.dentistryiq.com

9 Smil med 
naturlig farge- 
og lysspill.

8 Rød og hvit 
harmoni i den 
estetiske regionen
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På besøk hos Toppen  
Tannteknikk på Lillehammer

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

Tenner i Fokus ved Stein Brath har 
gjennom året besøkt flere labora-
torier som har utviklet egenartede 
konsepter og spesialiserte produk-
ter. I denne 33. artikkelen har vi 
besøkt Toppen Tannteknikk.

Det er Inger Dervo som driver Toppen Tannteknikk. Laboratoriet ligger sentralt til midt 
i Lillehammer sentrum i øverste etasje i et forretningsbygg. Derav navnet i tillegg til at 
det gjenspeiler yrket på en måte. Laboratoriet er nå en integrert del av Lillehammer 
Tannhelse. 

Av Stein Brath (tekst og foto)  |  st-brath@online.no 
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På besøk hos Toppen  
Tannteknikk på Lillehammer

På spørsmål om hvorfor Inger valgte å ut-
danne seg til tanntekniker svarer hun at 
hun først utdannet seg til tannlegesekre-
tær, og arbeidet som det i et par år, men 
oppdaget etter hvert at dette ikke var noe 
hun ønsket å drive med i fremtiden. Det var 
mye vasking, og det ble lite utfordrende i 
det lange løp. Men i denne jobben så hun 
tannteknikerproduktene komme inn på 
kontoret. Hun var også en tur innom et la-
boratorium for å titte og få informasjon om 
faget. Dette gjorde at hun peilet ut en ny og 
mer interessant framtid for seg selv.

Inger er opprinnelig fra Hønefoss og det er 
her hun har sine siste barneår og ungdoms-
tid. Hun flyttet senere til Oslo for å utdanne 
seg til tannlegesekretær.

Da hun senere skulle utdanne seg til tann-
tekniker, gikk hun på Sogn yrkesskole i tre 
år. Deretter gikk hun i lære hos Marianne 
Heian (eller Marianne og Marianne som det 
het den gangen) i ett år. Siden jobbet hun 
hos tanntekniker Knut Beck i Asker i flere 
år.

Da Inger skulle flytte til Lillehammer var 
det umulig å få arbeid som tanntekniker. 
Den eneste muligheten var å starte for seg 
selv og anledningen bød seg da hun fikk 
mulighet til å leie seg inn i lokalene til Lil-
lehammer Dental. Her holdt hun til i nesten 
fem år. Da fikk hun tak i fine lokaler litt 
nord for sentrum. Her ble hun i femten år 
før hun flyttet til de lokalene hun holder til 
i dag, og her har hun vært i tre år.

Inger har et velutstyrt laboratorium hvor 
hun produserer det meste av både fast 
protetikk og avtakbar protetikk. Det har 
vært flere ansatte på laboratoriet gjennom 
tidene.

 TOPPEN TANNTEKNIKK
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Hun har fått anbudet på tannteknikk fra  
den offentlige tannhelsetjenesten i tre 
kommuner. Det har hun hatt i to år, pluss  
at hun har fått et pluss ett år til. Hun er nå  
inne i det første av de to siste årene. Det  
var bare å innse at når hun mister denne  
inntekten ville det bli for lite å gjøre. 
Som de fleste andre i vårt yrke har hun 
også fått færre kunder etter hvert som 
gode, gamle kunder pensjonerer seg, 
og de nye som overtar velger å impor-
tere tannteknikk i relativ stor grad. 

Også nærmeste naboer, Lillehammer 
Tannhelse, begynte å velge bort pro-
dukter fra Toppen Tannteknikk. Dette 
konfronterte Inger dem med, og svaret 
hun fikk var at de mente at hun var 
blitt for dyr. I tillegg ville de heller 
satse på egen datateknologi, noe de 
forventet at hun ikke kunne følge opp.
Inger måtte da fortelle dem hva hun 
hadde av utstyr og kunnskap som de 
kunne «øse» av, i tillegg til service med 
hurtige reparasjoner og lignende, men 
de mente at hun ble for dyr. Dette be-
klaget Inger og meddelte at da hadde 
de ikke mer å snakke om.

Etter dette møtet hadde hun planene 
klare. Hun ville studere noe morsomt 
et år, og ha det bare hyggelig.

Plutselig en dag banket tannlegene fra 
senteret på døren igjen. De var interes-

sert i å kjøpe laboratoriet dersom hun 
gjorde bedriften om til et aksjeselskap, 
og de ville da betale henne et fast beløp 
pr. år fordelt på tolv måneder. De ble 
enig, og en avtale ble underskrevet. Så 
1. februar i år solgte Inger laboratoriet 
sitt til Lillehammer Tannhelse.

Denne løsningen fungerer meget bra. 
Hun arbeider fortsatt selvstendig og er 
sin «egen herre» samtidig som tann-
legene på tannsenteret forer henne 
med arbeid. Det eneste problemet hun 
har merket hittil er at hun måtte sette 
brems på dem. De produserte for mye. 
Tannlegene hadde nok forventninger 
om at hun klarte mer enn som så. Etter 
påske måtte hun si ifra at hun ikke 
hadde kapasitet til å ta imot så mye. 
Nå er det blitt mer passelig.

Lillehammer Tannhelse har overtatt 
laboratoriet. De eier utstyret og betaler 
husleien og forbruksmateriale. Inger får 
litt mindre plass, fordi en kjeveortoped  
skal etablere seg i den delen hun nå 
mister, men hun har fortsatt nok plass.

Inger har vært våken, og fulgt med 
på den digitale utviklingen. Hun har 
fulgt opp de kursene som forbundet og 
underleverandører har holdt, så den 
dagen hun bestemte seg for å investere 
i digitalt produksjonsutstyr var hun 
godt skolert, og viste hva hun skulle 

investere i. Hun skanner selv, men får 
produktene frest andre steder.

Det var en del «barnesykdommer» med 
teknikken synes hun, men med trening 
og oppdatering går det nå bra.

Tidligere produserte Inger mest MK-ar-
beider og kanskje var det fem proteser 
i året. Etter at hun vant anbudet fra den 
offentlige tannhelsetjenesten har det 
blitt mye avtakbar protetikk, men etter 
at Lillehammer Tannhelse kjøpte labo-
ratoriet og investerte i Sirona-skanner 
har det blitt større produksjon av Zir-
konia og implantater.

Med den offentlige tannhelsetjenesten 
og noen andre tannleger i området som  
kunder blir det en del henting og bring- 
ing, så Inger har investert i en el-syk-
kel. Denne fungerer meget bra. Syk-
kelen bruker Inger hele året, og hun 
synes det er en fantastisk oppfinnelse.

Når det gjelder fremtiden så har Inger en  
kontrakt med Lillehammer Tannhelse 
på levering av tannteknikk i noen år. 
Denne kontrakten håper hun senere på 
å få forlenget. Hun har et nøktern, men 
positivt syn på fremtiden.  Og håper at 
hun kan gjøre som skomakeren og bli 
ved sin lest, arbeidslivet ut.
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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 
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Mål- og aktivitetsplan
- Arbeide for en sterk og samlet medlemsorganisasjon 

samt fremme samarbeid og etablere nettverk mellom 
NTTFs medlemmer

- Videreutvikle innholdet i medlemskapet for den autori-
serte tannteknikeren

- Styrke innholdet i autorisasjonsordningen

- Drive pasientrettet informasjon og gjøre tannteknikeren 
og faget kjent i befolkningen

- Videreføre samarbeidet med tannteknikerutdanningen 
og bidra til best mulige rammebetingelser for opplæ-
ringsbedriftene

Forbundets økonomi 
Forbundet har inngått mange nye kostnadsbesparende avta-
ler. Det er innført nytt reisereglement og det praktiseres en 
stram økonomistyring. Effekten av alle disse tiltakene viste 
seg for alvor i regnskapet for 2018 som viste et overskudd 
på kr 171 377. Det er svært gledelig at NTTFs økonomi har 
bedret seg. Tiden vil vise om gleden blir kort- eller langvarig. 
Årsmøtet vedtok nemlig et budsjett for 2020 med et under-

skudd og prognosen for 2019 ser ikke for lovende ut, men det 
er lov å håpe at situasjonen vil endre seg. Kontingenten for 
medlemmene holdes uendret og serviceavgiften økes med et 
beløp svarende til konsumprisindeksen. 

Endringer i lovene
Årsmøtet vedtok enstemmig to endringer i NTTFs lover. Den 
ene endringen betyr at studentmedlemmer nå kan velges inn 
i NTTFs utvalg og komiteer. Den andre endringen medfører 
at det har blitt innført frister ved utmelding på alle typer 
medlemskap.

Valg
Tradisjonen tro var det også valg til styret. Petter Dahl ble 
gjenvalg som nestleder. Det var også gjenvalg for Espen 
Rørstad og Øyvind Angell Fagermo som styremedlemmer og 
Eike Kristin Wowries som vara til styret. De øvrige medlem-
mene var ikke på valg. I tillegg ble det valgt folk til NTTFs 
komiteer og utvalg.  

NTTF gratulerer!

NTTF årsmøte 2019
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no  Foto: Caroline Wabnitz 

Norges Tannteknikerforbund avholdt årsmøte fredag 20. september. Det ble lagt frem 
regnskap for 2018 med overskudd samt vedtatt endringer i NTTFs lover og budsjett for 2020. 

NTTFs styre 2019-2020 
Fra venstre: nestleder Petter Dahl, Espen Rørstad, daglig leder Helle Hagenau, Caroline Wabnitz, styreleder Karen Tveitevåg og Øyvind Angell Fagermo.
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CORiTEC 350i PRO+ / 350i Loader PRO+

For å bruke denne avanserte teknologien og for å kunne utnytte det fulle potensialet sitt, 
er CORiTEC 350i PRO+ utstyrt med en vannavkjølt, kraftig 2,6kW fresespindel. 
For å oppnå stabiliteten og redusere vibrasjoner er maskinen utstyrt med blanks holdere i 
rustfritt stål.
 
Vannkjøling sikrer en konstant temperatur på fresespindelen, så termisk utvidelse blir 
betydelig minimert og muliggjør enda mer presise resultater. CORiTEC 350i Loader PRO+ 
med helautomatisert blanks magasin muliggjør også allsidig bearbeiding av opp til 
12 blanks i ubemannet drift.

Kompatibel med software fra hyperDENT®

Som allerede implementert i CORiTEC 350i PRO, kommer CORiTEC 350i PRO+ serien 
også med høyoppløselig dynamisk servomotor og nøyaktige målesystemer.

For spørsmål og priser kontakt dental avdeling 

800 41 941 / salg@karasmussen.com
www.ka-rasmussen.no
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Årets fagsamling ble avholdt i Oslo og bød på et spennende fagprogram, en stor 
dentalutstilling samt fest med levende musikk og dans.

Fagsamlingen startet med et kulturinn- 
slag ved Rasmus Tirronen og Oliver 
Paulsson (bilde 1). Deretter fulgte tale 
av styreleder Karen Tveitevåg (bilde 
2), foredrag om journalføring ved Thor-
bjørn Unhammer, Norsk Pasientskade-
erstatning (bilde 3) og en presentasjon 
av den fremtidige programplanen for 
tannteknikerutdanningen ved studiele-
der Trude Myhrer (bilde 4). Konferan-
sier Øyvind Angell Fagermo (bilde 5) 
loset oss gjennom resten av fagsamlin-
gen på utmerket måte. 

Foredragene handlet om den digitale 
arbeidsflyten ved tanntekniker Ole 
Petter Våge, printede versus freste ma-
terialer til proteser ved professor Dr. 
Murali Srinivasan, avtagbar protetikk 
ved tannlege Ragnhild Sæther Langvik 
samt morfologi og porselens-sjikting 
for å oppnå naturtro farge ved tanntek-
niker Shigeo Kataoka. Gullsponsorene 
KA Rasmussen og Novus Supply stilte 
også med hver sin foredragsholder. Det 
var henholdsvis tanntekniker Sergio 
Guirao om Exocad og tannlege Martin 

Hoftvedt om sementeringsprotokoller 
(bildene 6-17). 

Fredag kveld ble det holdt vennefest 
hvor The Agency spilte opp til dans. 
Fredag ettermiddag ble det avholdt 
årsmøte i NTTF (se omtale side 14). 
Parallelt med fagsamlingen var det 
dental utstilling og rådgivningstorg. 
Lørdag ettermiddag og kveld avholdt 
NTTF kurset «Den naturlige tannen» 
med Shigeo Kataoka. 

Fagsamling 2019  
– sterkere sammen!
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no  Foto: Caroline Wabnitz
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Norges  
Tanntekniker- 
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Trude Myhrer
OsloMet

80

NTTF_Fagsamling_2019_Navnskilt_Program NAVN med Vennefest.indd   80 19.09.2019   14:17



Oktober 2019  |  Tenner i fokus   | 17 |

17 |

 FOREDRAG

6
Ole Petter Våge

7
Murali Srinivasan

8
Ragnhild Sæther Langvik
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Sergio Guirao
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Shigeo Kataoka
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Martin Hoftvedt
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UTSTILLING
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VENNEFEST

KURS MED 
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Styret i Norges Tannteknikerforbund besluttet allerede i sep-
tember 2018 å tildele Trude Myhrer NTTFs hederstegn, men 
da hun var forhindret i å delta i fagsamlingen senere den 
måneden måtte utdelingen vente til 2019. Tildelingen ble 
ikke mindre vel fortjent av å bli utsatt et år. 

Hederstegnkomiteen i NTTF begrunnet tildelingen med blant 
annet Trude Myhrers engasjement i NTTF som nestleder og 
medlem i Opplæringsrådet. Komiteen vektla spesielt Myh-
rers innsats og engasjement for å få på plass en forbedret 
utdanning for tannteknikerfaget. Hun har vært viktig for ut-
viklingen av tannteknikerfaget fra et tradisjonelt håndverks-
fag preget av svenn- og mestertradisjoner til et høgskole-, og 
i dag universitetsstudium. 

Trude Myhrer ble ansatt som en av de første lærerne på tann-
teknikerutdanningen på Høgskolen i Oslo i 1999. I dag er 
Myhrer studieleder på OsloMet, som høgskolen heter i dag. 
Hun har arbeidet med overføringen av tannteknikerstudiet 
til UiO og vært leder for programgruppen for tanntekniker-
fager, opprettet av Kunnskapsdepartementet, i forbindelse 
utarbeidelsen av ny programplan for tannteknikerutdannin-
gen og nye rammeplaner for alle helsefagene. 

Det faglige engasjementet og samfunnsengasjementet har 
vært stort gjennom alle årene. Myhrer har skrevet boken 

«Tannteknikk gjennom 100 år» som ble utgitt i 2009 i for-
bindelse med forbundets 75-års jubileum og hun har bidratt 
til vitenskapelige artikler.  

Trude Myhrer har satt solide fotspor i Norges Tanntekniker-
forbund i over 30 år og innenfor studiemiljøet på OsloMet i 
20 år. 

NTTF gratulerer!

NTTFs hederstegn
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no  Foto: Caroline Wabnitz 

Under åpningen av Fagsamling 2019 ble Trude Myhrer tildelt NTTFs hederstegn. 

Bursdager 
NTTF Gratulerer

50 år
Kjartan Nøstdahl 20. november
Terje Storsletten 19. desember

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

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

Husk å melde adresseendring
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre abonnenter om å sende oss 
varsel om ny adresse, e-post eller telefon. Send en e-post til medlem@nttf.no
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BETTER. FASTER. STRONGER.

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

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

Telephone: 22 33 39 00 | Fax 64930332
post@dentalvarehuset.no
www.dentalvarehuset.no
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Tannteknikk om x år?
Av tanntekniker Martin Feldmann | martin@feldmann.no

Å se inn i krystallkulen og se hva som vil skje om 5 år er vanskelig og vil alltid 
være feil. Når en sier «det blir sånn og sånn» tar en alltid feil, verden blir ikke 
slik en har lyst å se den.

FREMTIDEN I  VÅRE TENNER

Det samme gjelder utviklingen i vårt 
fag. Grove trekk kan vi sikkert be-
skrive på en rett måte, men helt nøy-
aktig kan vi ikke si «det blir slik».

For ca. 25 år siden traff oss noe som 
heter «import». Det ble et skikkelig 
sjokk og vi trodde vi skulle dø ut neste 
år. Vi lever fremdeles.

Den neste store omveltningen var digitali- 
sering, fresing, nye materialer og nye 
framstillingsmåter. Dette har de fleste av  
oss også taklet bra. Vi lever fremdeles.

Så kom «tannturisme», gjennom den 
mistet både tannleger og vi en del ar-
beid. Vi lever fremdeles.

Det siste ble sammenslåing av store 
enheter og oppkjøp av laboratorier av 
tannlegekjeder. 

Faget vårt vil utvikle seg i tråd med alt 
annet. Industrien vil utvikle nye pro-
duksjonsmetoder og nye materialer. 
Om det er digitalt eller analogt.  Dette 
er bare positivt og vi er nødt til å følge 
med, livet er permanent læring.

Hvordan våre arbeidsplasser vil se ut om  
5-10 år er vanskelig å svare på. Er vi frem- 
deles selvstendig næringsdrivende som  
i dag og eier og leder et laboratorium 
med noen ansatte?

Eller er tanntekniske laboratorier eid 
av noen økonomer som styrer skuta? 
Alt er mulig. Flere laboratorier er nå eid  
av selskaper som eies av tannleger eller  
av finansfolk. Vi skal ikke bli skremt av 
det, vi har bare fått nye kollegaer. Det er  
fremdeles plass til deg og meg. Vi er nødt  
til å skaffe oss den kunnskapen som 
trengs til enhver tid. Dessuten er en god  
relasjon til kunden meget viktig. Pasient- 
en skal også vite at vi er der for dem.  

Vi lever fremdeles.

I Norge sliter vi litt med oppslutning til 
Forbundet. Om det er økonomiske grun-
ner eller tannteknikere ikke ser forde-
len i å være medlem, kan jeg ikke si. 

Forbundet er i alle fall i en vanskelig øko- 
nomisk situasjon og vil etter hvert miste  
livets rett. Oppslutning under årets fag- 
samling viste glisne rekker. Forbundet 

gjør en viktig jobb ovenfor myndigheter, 
utdanningen og tannlegeforening. Uten  
et forbund har disse institusjonene 
ingen å snakke med, dvs. at vi ikke blir 
hørt og må bare finne oss i det som blir 
besluttet over vårt hode. Vi krymper til 
en marginal størrelse og blir oversett.

Framtidige tannteknikere har dermed  
ingen organisasjon å støtte seg til. Faget  
vårt blir tannløst og overlatt andre 
krefter med helt andre interesser.

Det er deg og meg, det er oss som er fram- 
tiden. Det kan man vel med sikkerhet si. 

Medlemskap i forbundet sikrer våre 
arbeidsvilkår.
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For mer informasjon ring tlf. 22 79 20 20 
eller gå til vår netthandel, www.jacobsen-dental.no

ARTEGRAL LIFE
Protesetenner for å sette kronen på verket!
Overlegen estetikk til bruk for implantat 
og partsiell protese. Fra Merz Dental GmbH!

KATANA MULTI-LAYERD DISK 
98 Ø. Sintring 90 min. InFire HTC speed, 1565o. 

UTML 
14 mm og 18 mm. 
Translusency 43% – Flexural 
Strength2 560 MPa

HT 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 43% – Flexural 
Strength2 750 MPa

STML 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 38% – Flexural 
Strength2 750 MPa

ZRML 
14 mm, 18 mm og 22 mm.
Translusency 31% – Flexural 
Strength2 1125 MPa
Color: A light,  A dark, B light, 
C light, D light, A white

Finnes i hele vita 
fargeskala pluss bleach.Femfarget tann til 

trefarget pris!
Front 

Kr 230,- 

Diat 

Kr 186,-

Kortreiste tenner biter best!

NYHET!



| 24 |   Tenner i Fokus  |  Oktober 2019

| 24

Det vises oftere og oftere til sertifise-
ring som Miljøfyrtårn i anbudskonkur-
ranser. At bedriften skal kunne legge 
frem dokumentasjon på at den er Miljø-
fyrtårn for å kunne delta i konkurran-
sen. Tenner i Fokus tok derfor kontakt 
med Stiftelsen Miljøfyrtårn som er 
ansvarlig for sertifiseringen i januar 
måned i år med tanke på å skrive en 
artikkel om kriteriene som gjaldt for 
et tannteknisk laboratorium. Det viste 
seg at det var ikke så enkelt da det ikke 
fantes kriterier. Meldingen fra stiftel-
sen var at de sannsynligvis ville bli 
klar i løpet av høsten. 

Vi spoler frem til september måned 
og Norges Tannteknikerforbund hen-
vender seg til stiftelsen da enda et par 
anbudskonkurranser har henvist til 
Miljøfyrtårn og for å spørre om nytt 
om utarbeidelse av kriterier. Det blir 
da avtalt møte i slutten av september 
for å diskutere kriterier. Møtet er kort, 
men produktiv og allerede dagen etter 
kommer det beskjed fra stiftelsen om 
at kriteriene er klare. 

Kriterier
Stiftelsen Miljøfyrtårn har utarbeidet 
et sett med felles kriterier som alle må 
oppfylle for å bli sertifisert som Mil-
jøfyrtårn. Stiftelsen gir nå grønt lys 
for at tanntekniske laboratorier skal 
kunne sertifiseres på disse felles krite-
rier så fremt kriterium 1963 om andre 
miljøaspekter (se boks) brukes aktivt. 
Bedriften skal også vurdere hvorvidt 
engros- og tannlegekriteriene kan 
være aktuelle. Oversikten viser noen 
av de kriteriene som må oppfylles for 
å kunne bli sertifisert. Listen er ikke 
uttømmende. Som den oppmerksomme 
leser vil ha bemerket, er flere av kriteri-
ene noen som labene allerede i dag må 
følge. En fullstendig fortegnelse finnes  
på www.miljofyrtarn.no 

Hvordan bli sertifisert?
Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr kurs og 
tilpasset rådgivning for bedrifter med 
færre enn fire lokasjoner som skal ser-
tifiseres. De tilbyr både fysiske kurs og 
nettbaserte kurs som gjør at bedriften 
følger et fastsatt sertifiseringsløp, og 
den blir guidet gjennom prosessen steg 
for steg av en erfaren miljøfyrtårnkon-
sulent (kursansvarlig). Programmet 
legger opp til at virksomheten blir klar- 
gjort til sertifisering i løpet av ca. tre 
måneder. De kurs som stiftelsen tilbyr i 
skrivende stund koster mellom 7 500 og 
8 600 kroner og kjører over flere dager.  

Etter oppstart med kurs eller tilpasset 
veiledning, får virksomheten tilgang 
til Miljøfyrtårnportalen som gir veiled-
ning og konkrete verktøy for å oppfylle 
sertifiseringskriteriene. Når bedriften 
er klar for sertifisering, inngås det av-
tale med en sertifisør, som er en uav-
hengig tredjepart som kontrollerer og 
verifiserer at virksomheten oppfyller 
sertifiseringskriteriene.

Etter godkjenning som Miljøfyrtårn 
får virksomheten utstedt et Miljø-
fyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av 
myndighetene ved offentlige innkjøp 
og godkjent som miljødokumentasjon i 
anbudskonkurranser. I tillegg får virk-
somheten tildelt et Miljøfyrtårn-diplom 
som kan bidra til å bygge et godt om-
dømme i virksomheten.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert er virksom-
heten forpliktet til å jobbe kontinuerlig 
med å forbedre sine miljøprestasjoner. 
Status på miljøarbeidet skal dokumen-
teres i den årlige klima- og miljørap-
porten innen 1. april hvert år. Denne 
rapporten er et styringsverktøy for 
å måle effekten av miljøarbeidet og 
iverksette tiltak der det monner. Må-
ling og planlegging hjelper virksomhe-

ten med å skape lønnsomme resultater. 
Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opp-
lever miljøforbedringer, omdømmefor-
bedringer og reduserte kostnader som 
følge av sertifiseringen.

For å sikre kontinuerlig forbedring og  
god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn- 
virksomheter resertifiseres hvert tredje 
år. Det innebærer at virksomheten må 
gjennomgå og dokumentere at sertifi-
seringskriteriene fremdeles oppfylles.

Priser
Følgende kostnader er knyttet til å bli 
Miljøfyrtårn-sertifisert:
- Et engangs etableringsgebyr til 

Stiftelsen Miljøfyrtårn. For enkelt-
virksomheter er gebyret på kr 3 
800 ved 0-9 årsverk og på kr 5 900 
for 10-29 årsverk. 

- En årlig serviceavgift som går til å 
drifte og videreutvikle ordningen. 
For enkeltvirksomheter er avgiften 
på kr 1 700 ved 0-9 årsverk og på 
kr 2 750 ved 10-29 årsverk. 

- Bruk av konsulent og sertifisør  
kommer i tillegg. Hvor mye 
egeninnsats din virksomhet selv 
legger inn i prosessen med å 
bli Miljøfyrtårn-sertifisert vil ha 
betydning for hvor mye konsu-
lenthonoraret blir. Bedriften må 
selv hente inn tilbud fra aktuelle 
konsulenter. 

På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du 
finne priser for større bedrifter samt en 
oversikt over hva gebyrer og avgifter er 
med til å betale. Der finner du også en 
liste over aktuelle konsulenter i hver 
enkelt kommune. 

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn - www.miljofyrtarn.no

Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Nå kan tanntekniske laboratorier bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Det har tidligere 
ikke eksistert kriterier for sertifiseringen, men de er nå på plass og klar til bruk. 

Miljøfyrtårn
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Hvorfor bli Miljøfyrtårn?
Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større 

grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft 

påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse 

sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra 

miljøsertifiserte virksomheter.

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete 

og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for 

virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. 

Her er åtte gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

1) Bli bærekraftig

2) Oppnå konkurransefortrinn

3) Styrk merkevaren

4) Kutt kostnader

5) Sett mål og skap resultater

6) Senk sykefraværet

7) Få kvalitetsstempel

8) Bygg omdømme og lederskap

Felles kriterier for sertifisering

Kategori ID Beskrivelse

Systemkriterier 1944
Lovmessig krav

Bedriften skal ha tilgjengelig en oppdatert oversikt over relevante lover og forskrifter 
innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Systemkriterier 1947
Lovmessig krav

Bedriften skal ha utpekt en Miljøfyrtårnansvarlig. 

Systemkriterier 1949
Lovmessig krav

Bedriften skal fremvise en oppdatert risikovurdering som omfatter indre og ytre miljø med 
tilhørende handlingsplan.

Systemkriterier 1950
Lovmessig krav

Bedriften skal ha etablerte og skriftlige rutiner for å avdekke, melde, rette opp og forebygge 
avvik og uønskede hendelser.

Systemkriterier 1951
Lovmessig krav

Virksomheten skal ha rutiner for å lære ansatte opp i grunnleggende helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS) og holde dem oppdatert på endringer. Opplæringen skal også 
omfatte gode rutiner for ytre miljø.

Systemkriterier 6
Lovmessig krav

Bedriftens ledelse skal gjennomføre en årlig gjennomgang av HMS systemet og 
miljøfyrtårnrutinene.

Arbeidsmiljø 9 Alle bedrifter skal gjennomføre vernerunde minst én gang i året.

Innkjøp 15 Det skal stilles miljøkriterier til alle vesentlige innkjøp av tjenester og varer. 

Innkjøp 1954 Innkjøpsrutinen skal være forankret i bedriften og skal være tatt i bruk blant alle som 
bestiller varer og tjenester.

Innkjøp 253 Bedriften skal ikke bruke drikkevannsposter med kjøpevann (vannballonger) så fremt det er 
innlagt vann av godkjent kvalitet innen rimelig rekkevidde for ansatte.

Innkjøp 2019 Bedriften skal ikke benytte engangsartikler ved matservering i bedriftens lokaler.

Transport 29 Bedriften skal utarbeide retningslinjer for reise som hindrer unødig reising og fremmer 
miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, varetransport og transport av kunder/
gjester.

Avfall 40 Bedriften skal ha et kildesorteringssystem som er beskrevet i en egen instruks. 

Andre 
miljøaspekter

1963 Det skal gjøres en vurdering for å se om det er andre miljøaspekter i bedriften som er 
vesentlige, og som krever tiltak og eventuelt måling og oppfølging i handlingsplanen.
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Statsbudsjett 2020
 

Mandag 7. oktober la regjeringen frem forslag til Statsbudsjett for 2020. Kuttet i 
støtte til tannregulering har fått stor oppmerksomhet i media. 

NTF reagerer sterkt på 
statsbudsjettet
Regjeringen la i dag frem sitt forslag 
til statsbudsjett for 2020. Her kuttes 
nesten 90 millioner kroner, hvorav 
drøyt 50 millioner til kjeveortopedi 
mens et utredningsarbeid om nettopp 
dette pågår. Dessuten underreguleres 
og kuttes takstene nok en gang, slik at 
pasientene må betale mer i egenandel. 
Dette er helt uholdbart, fastslår presi-
denten.

Regjeringen kutter totalt 89,5 millio-
ner kroner til tannbehandling hvorav 
50,5 millioner kroner av disse er kutt 
i kjeveortopedi gruppe 8c hvor støtten 
for behandling i undergruppe 8c1-8c5 
og deler av gruppe 8c6 foreslås fjernet. 

- Kuttene kommer midt i et arbeid 
departementet har satt i gang, hvor 
fagmiljøet og Helsedirektoratet ser på 
nettopp disse gruppene og hvordan vi 
best skal prioritere midlene. Vi spør 
oss hva som var poenget med dette ar-
beidet nå som det viser seg at det var 
konkludert på forhånd, sier Steinum.

Kuttene betyr at det på sikt vil være 10 
000 færre barn som får støtte til tann-
regulering. Steinum mener kuttene er 
usosiale og lite treffsikre.

- Det regjeringen gjør her er å kutte 
nærmest ukritisk i ordningen på tvers 
av fagmiljøets innspill. Vi var forberedt 
på endringer, men etter at arbeidet vårt 
var ferdig og basert på innspill fra fag-
miljøet, sier Steinum.

I tillegg til kuttene for kjeveortopedisk 
behandling kutter regjeringen 39 mil-
lioner kr i enkelttakster og ved å ikke 
justere takstene etter pris og kostnads-
vekst. 17 av disse millionene brukes til 
å styrke TOO-tilbudet i fylkeskommu-
nene og HELFOS arbeid med kontroll.

- Dette begynner å bli et mønster. Re-
gjeringen lover å styrke tannhelsen, 

men i praksis svekker de den for hvert 
eneste statsbudsjett som legges frem. 
Det står ikke i stil med løftene i regje-
ringsplattformen om å styrke ordnin-
gene for sårbare grupper, avslutter 
Steinum.

Kilde: www.tannlegeforeningen.no

Etablerer et nasjonalt eldreombud
Regjeringen vil etablere et nasjonalt 
eldreombud. Ombudet skal bidra til å 
fremme eldres interesser, rettigheter 
og behov på alle samfunnsområder. 

Regjeringen vil sette av 7 millioner 
kroner til det nye Eldreombudet. Dette 
blir Norges første nasjonale ombud for 
eldre. Regjeringen har bestemt at El-
dreombudet skal lokaliseres i Ålesund.

- Eldreombudet skal bidra til å sette de 
eldres behov, interesser og rettigheter 
på dagsordenen. Med etablering av et 
eldreombud øker vi oppmerksomheten 
om eldres situasjon og deres interesser 
i alle sektorer, sier eldre- og folkehelse-
minister Sylvi Listhaug.

Eldreombudets hovedoppgave skal være  
å fremme eldres interesser, rettigheter 
og behov i samfunnet og å følge med 

på utviklingen i eldres situasjon. Om-
budet skal ha et nasjonalt mandat og 
være en uavhengig stemme for eldre i 
hele landet

- Eldreombudet skal være en tydelig røst  
som skal tale de eldres sak, og enga-
sjere seg i forhold som berøre eldre på 
alle samfunnsområder, sier Listhaug.

For å legge til rette for samarbeid, vil  
Senter for et aldersvennlig Norge bli  
etablert og samlokalisert med Eldre- 
ombudet i Ålesund. Senter for et alders- 
vennlig Norge skal bl.a. ivareta se-
kretariatsfunksjonen for Rådet for et  
aldersvennlig Norge. Dette gjør at 
Ålesund får et viktig kunnskaps- og 
utviklingsmiljø for å skape en frem-
tidsrettet eldrepolitikk. Ombudet skal 
være uavhengig, mens senteret skal 
samarbeide med ulike organisasjo-
ner og virksomheter om endrings- og 
utviklingsarbeid.

Forslag til lov om Eldreombudet er sendt  
på høring med frist 6. desember 2019. 
Det tas sikte på at Eldreombudet skal 
være i funksjon i løpet av andre halvår 
2020.

Kilde: www.regjeringen.no

Faksimiler fra nrk.no og dagsavisen.no
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Patruljeveien 31C  · 3512 Hønefoss  · Tlf 32 12 30 10 · dentech.no

Now available as Multilayer
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Som innehaver av 
enkeltpersonforetak 
er du ikke ansatt
Jeg driver tannteknikervirksomhet gjennom eget enkeltpersonforetak, da dette var 
en rimelig og enkel måte å registrere seg på da jeg startet opp for noen år siden. 
Jeg har etter hvert forstått at det er flere forhold som ikke er like positive ved å ha 
et enkeltpersonforetak i forhold til det å ha et aksjeselskap, for eksempel knyttet til 
mine rettigheter dersom jeg skulle bli syk. Kan du si noe om dette?

                          n.n

Innledningsvis bemerkes at jeg skrev om 
virksomhet gjennom enkeltpersonforetak 
(ENK) kontra aksjeselskap (AS) i Advokat-
spalten i Tenner i Fokus nr. 3/2015 under  
tittelen «Enkeltpersonforetak eller aksje-
selskap – Hvilken selskapsform skal jeg 
velge?». Da var hovedfokus ansvarsomfang 
og ENK som arbeidsgiver i forhold til 
ansatte ut over innehaver av ENK. I 
det følgende vil jeg primært si noe om 
innehavers posisjon i eget ENK.

Det er både fordeler og ulemper knyttet til 
det å drive virksomhet gjennom ENK og 
AS. Begge selskapsformene er anerkjente 
i Norge, likevel slik at AS er ansett som en 
mer seriøs og "ordnet" selskapsform enn 
ENK.

Fordelene med ENK er blant annet at det 
er lett å etablere og at bestemmelser om 
drift, administrasjon og dokumentasjon er 
enklere enn for et AS. ENK er ikke regulert 
av et eget lovverk. Det er ingen krav til 
egenkapital, styre og stiftelsesdokument, 
og du trenger som regel heller ikke levere 
årsregnskap.

Som innehaver av et ENK har du ansvar for 
virksomhetens gjeld og andre forpliktelser, 
og du står også ansvarlig med dine 
personlige aktiva, men du kan disponere 
bedriften og overskuddet som du ønsker.

Du som innehaver kan ikke ansette deg 
selv i ditt eget ENK. I det følgende vil jeg 
anføre hvilken faktisk betydning dette vil 
kunne ha for deg.

Som innehaver av et ENK må du skatte av 
overskuddet, uavhengig av om dette «tas 
ut» til personlig bruk. Du må derimot ikke 
betale arbeidsgiveravgift siden du ikke er 
ansatt i ENK. 

Skulle din ektefelle arbeide i ENK, skal 
heller ikke han/henne ha lønn, men 
overskuddet (evt. underskuddet) i ENK 
skal fordeles på dere begge i forhold til 
en konkret vurdering av den enkeltes 
arbeidsinnsats.  

Siden du ikke er ansatt i ENK har du ikke 
krav på dagpenger, yrkesskadeforsikring 
og yrkesskadetrygd, samt redusert krav 

E-post: aleksander.ryan@wla.no
Tel.: 40 63 90 50/22 01 06 70
Web: www.wla.no 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan 

Aleksander Ryan er advokat 
og partner i Wahl-Larsen  
Advokatfirma AS.

Ryan er Norges 
Tannteknikerforbunds faste 
advokatforbindelse, og tilbyr 
medlemmene inntil én times 
gratis bistand per sak (inntil to 
timer for medlemmer med mer 
enn tre års ansiennitet i NTTF), 
og ut over dette rabatterte 
timepriser.

Forts. side 30
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EN NY ÆRA INNEN DENTALFOTOGRAFERING

SMILE LITE MDP
MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

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

VENEER ME
OPTIMAL SIKKERHET  
FOR DINE LAMINATER

Med Veneer ME oppbevarer du dine 
laminater trygt, det er enkelt å bære 
med seg, og enkelt å sende. Forenkler 
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Lokalforeninger
ØSTFOLD  
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS 
Tanntkenisk Lab  
PB 236, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 31 56 29  
E-post: knut.fredriksen@fredfiber.net      

HORDALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

SØRLANDET  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

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

på sykepenger. Dette er forhold 
man bør vurdere å forsikre seg mot. 
Slike forsikringer kan ha forholdsvis 
høye premier og mange valg knyttet 
til blant annet når dekning skal 
inntre, størrelsen på dekningen, 
dekningsperiode osv. Det vil derfor 
være hensiktsmessig å vurdere ditt 
konkrete behov for forsikringsdekning 
på forsikringsinngåelsestidspunktet, 
og også jevnlig (for eksempel årlig) 
evaluere om behovet er endret/bortfalt.

Det er høyere trygdeavgift for nærings-
inntekt fra ENK enn for lønnsinntekt.

Jevnt over så er også mulighetene for 
pensjonssparing i ENK dårligere enn 
for ordinære arbeidstakere.

Du vil stort sett ha rett på de samme 
skattefradragene i et ENK som i et AS,  
for eksempel knyttet til bil, reise, for- 

sikring, pensjon, litteratur, representa-
sjon, møter og kurs.

Merk likevel at du i et ENK ikke har rett  
til minstefradraget i lønnsinntekt, da  
du ikke anses som vanlig lønnsmot- 
taker. I et ENK må du derfor doku- 
mentere alle utgiftene du har. Dersom 
du har lønnsinntekt i tillegg til å drive 
ENK, vil du derimot også ha rett til 
minstefradrag.

Videre bemerkes at det er forskjeller 
knyttet til fradrag for reiseutgifter. Som 
ansatt i et AS kan man bruke statens 
satser for losji og diett, uavhengig av 
påløpte utgifter. I et ENK må du kunne 
dokumenterer alle faktiske utgifter 
gjennom kvitteringer.

-o0o-
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Tanntekniker søkes til 1 års vikariat  
med mulighet for forlengelse. 
  
 
Søknadsfrist 25 november. 
Søknad sendes til langlodental@outook.com  
Har du spørsmål om stillingen kan du ringe 41698401 
eller sende oss en mail. 
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Åsa Sjöholm Tandteknikerparty

Når du er opptatt 
av estetikk 

Nå kan du få Atlantis Custom Base Angulated Screw Access 
(ASA) til Astra Tech Implant System®, Ankylos og Xive
 
Noen ganger kan det være utfordrende å oppnå optimal plassering av 
implantatet for en skrueretinert løsning. Atlantis CustomBase ASA gir deg 
mulighet til å vinkle skruekanalen opptil 30 grader. Dette innebærer at du nå 
kan tilby dine tannleger den beste mulige løsningen for single tenner.  

Kan enkelt bestilles på www.atlantisweborder.com
 
Kontakt kundeservice på telefon 815 59 119

Atlantis garanti - med oss kan du føle deg trygg
Ved bruk av Atlantis Abutment dekker Dentsply Sirona både distanse og 
implantat, uansett hvilket implantatsystem som er benyttet*.  
 
* I henhold til vilkårene i garantien for Atlantis Abutments.  

www.dentsplysirona.com 
 

Atlantis® CustomBase solution

A
ll 

tra
de

m
ar

ks
, c

om
pa

ny
 n

am
es

 an
d 

im
pl

an
t d

es
ig

ns
 ar

e t
he

 p
ro

pe
rty

 o
f t

he
ir 

re
sp

ec
tiv

e o
wn

er
s.

TITANIUM      

LIFETIME      LIFETIME     1-YEAR      

GOLD-SHADED 
TITANIUM      ZIRCONIA      

5-YEARS      

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

Deltakelse i diplomgivende 
etterutdanningsprogram

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

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

Rådgivning og bistand ved søknad 
om autorisasjon

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

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

 FORSIKRING

Yrkesskadeforsikring, 
kontorforsikring, næringsbygg,  
bil mm.

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

Helse- og pensjonsforsikring til 
rabattert premie, tlf 08881

Informer om at du er NTTF-medlem. 

 BEDRIFTSHELSETJENESTE

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

 JURIDISK BISTAND

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

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

 NPE

 

Automatisk innmelding 
og rapportering til Norsk 
Pasientskadeerstatning. 

 HOTELLER

 REISEBYRÅ

 

 LEIEBIL

 DRIVSTOFF

 DEKK

 MAT

 

 BLOMSTER

 ONLINE BACKUP

 

Medlemsfordeler

FOR BEDRIFTS- 
MEDLEMMER
Tilgang på NTTFs kvalitetssystem, 
inklusive en dags kurs og  
skreddersøm til ditt laboratorium

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

Varsler når det er offentlige 
anbudsrunder på tanntekniske  
produkter

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

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

Med forbehold for endringer.
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Bergen var først ute med å etablere en egen 
forening for tannteknikere i 1919, Bergen 
Tannteknikerforening. Den ble på slutten av 
1930-tallet til Bergen Tannteknikerlaug og enda  
senere til Hordaland Tannteknikerforening. 

Ønsket om å markere sin posisjon i forhold 
til tannlegene var en av grunnene til at 
foreningen ble startet. På den tiden betraktet  
tannlegene tannteknikere som noe som var 
mindre verdt og det falt tannteknikerne tungt 
for brystet. 

Noe av det som opptok foreningen i starten var de  
lave prisene på tanntekniske produkter, og tann- 
legenes manglende interesse for å gjøre opp for  
seg. Av den grunn var foreningen de første årene  
mest opptatt av å få en tilfredsstillende pris-
fastsetting på sine produkter. Foreningen arb- 
eidet aktivt for å fremme de faglige posisjoner, 
øke den faglige kunnskapen, og å skape nett-
verk og et forum for tannteknikerne, som til 
da hadde arbeidet ganske ensomme, og ofte 
på bakrommene hos tannleger.

Etter kontakt mellom Foreningen i Bergen og  
Oslo tannteknikerforening som kom til i 1929, 
 og felles standpunkt om at det var ønske om å  
komme under Håndverksloven ble Norges 
Tannteknikerforbund (den gang: Norges 
Tannteknikeres Landsforbund) stiftet i 1934.

Faget kom inn under Håndverksloven i 1937, 
men det hindret ikke at det var mulig å drive 
som tanntekniker uten å kunne dokumentere  
utdanning i faget. Tannlegene fortsatte sin tann-
tekniske virksomhet rundt omkring i landet,  
og hadde egne ansatte på bakrommet, og 

disse jobbet ofte uten noen form for kontrakt. 
Dette har vært en kampsak for tannteknikerne 
opp gjennom historien, og denne kampen er 
fremdeles ikke over. 

Kampene har vært mange opp gjennom årene. 
Håndverksfag eller bachelorutdanning, au-
torisert helsepersonell eller ikke for å nevne 
to av de helt store sakene. Som bekjent fikk  
faget en 3-årig høyskoleutdanning og bachelor  
i tannteknikk i 1999. Tannteknikere ble  
autorisert helsepersonell i 2001. Neste steg blir  
samlokalisering av tannteknikerutdanningen  
og tannlegeutdanningen ved Odontologisk  
fakultet ved Universitet i Oslo. Det er besluttet  
at de to utdanningene skal bli samboende, men  
det vil ta flere år før bygget står ferdig.

Hordaland Tannteknikerforening (HTF) har 
markert seg stert i Norges Tannteknikerfor-
bund. Det har vært fem forbundsledere Anna 
Presterud, Johannes Christensen, Alf Erik-
sen, Kjell Fosdal og Karen Tveitevåg. HTF har  
fostret fem tannteknikere som er hedret med 
NTTFs hederstegn; Anna Presterud, Alfred 
Swartz Tychesen, Alf Eriksen, Kjell Fosdal, 
Sigmund Torkildsen og Karen Tveitevåg. 

Hordaland Tannteknikerforening retter en stor  
takk til sponsorene Straumann, KA Rasmussen  
og JB Nordic.

NTTF gratulerer!

Artikkelen er en redigert versjon av en tale styreleder  
i NTTF Karen Tveitevåg holdt på jubileumsfesten.  
Foto: Hanne Dahle og Ann Mari Røsseland

Hordaland Tannteknikerforening feiret sitt 100-års jubileum 
19. oktober 2019 på et storstilt arrangement på Norges 
Fiskerimuseum. Nærmere 50 personer deltok i festen og  
det var god stemning til langt på natt.

Hordaland  
Tannteknikerforening  
er 100 år
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Verv en tanntekniker!
Har du lyst til å vinne et reisegavekort på kr 5 000?  
Da bør du delta i NTTFs vervekampanje!
NTTF avholder vervekampanje frem til årsmøtet i 2020. Det medlemmet som har vervet det største  
antallet nye betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte 2020.  

Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke legitimiteten vår og dels for å bedre økonomien.  
Flere medlemmer vil altså være til gagn for hele forbundet. Styret håper du vil bidra.

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

Du finner innmeldingsskjema på NTTFs nettside: www.nttf.no/medlemskap

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

NYHET! M2 DUAL WET HEAVY METAL

Fresemaskin med 5+1 akses freseteknologi og to separate fl eksible og fullt konfi gurerbare kamre, for 
delt våt og tørrfresing av alle materialer, uten rengjøring mellom materialbytter! 

Se M2 Dual Wet Heavy Metal i aksjon! 
Skann koden eller besøk www.zirkonzahn.com

Live-Presentasjon

Hanne fikk stilt spørsmål om  
hvorfor hun er medlem av NTTF  
og hva hun får ut at medlem-
skapet. Hun svarer: 

For meg går disse spørsmålene litt 
over i hverandre.

Man velger jo et medlemskap moti-
vert ut ifra felles interesser, samar-
beid og fellesskap. Os Tannteknikk 
er et forholdsvis lite laboratorium så 
tilhørigheten til NTTF er viktig for 
oss. Tilhørighet gir oss styrke. Man 

føler seg litt som en «familie». Det er 
aldri noe problem å ta kontakt for å 
drøfte saker/problemstillinger med 
andre medlemmer.

Det har skjedd/skjer mye utvikling 
innen vårt fagområde, endring i lov-
verk og praksis og for mange er det 
utfordrende å følge med. Disse utfor-
dringene og mulighetene påvirker 
både store og små virksomheter. Det 
ville vært en jungel for oss å finne 
ut av dette uten all informasjon fra 
forbundet.

Tilhørigheten gir oss også økono-
miske tilganger (medlemsfordeler 
og kurs/konferanser).

Sist jeg ringte Helle (red: Daglig 
leder) om spørsmål angående data-
behandleravtale fikk jeg klare, gode 
svar og hjelp i løpet av kort tid. Slike 
ting er gull verd for meg

INTERVJU MED

Hanne Dahle
I forbindelse med Norges Tannteknikerforbunds verve-
kampanje, har Tenner i Fokus intervjuet ett av forbundets 
medlemmer. Hanne er medeier og daglig leder i Os 
Tannteknikk.    

Av Helle Hagenau (tekst) | helle@nttf.no | Foto: Privat
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BESØK OSS OG SE ALLE VÅRE HARDWARE, SOFTWARE OG MATERIAL INNOVASJONER LIVE!

VÅT TORR

INNOVASJONER DIREKTE FRA ALPENE TIL 
NORDENTAL, 30/10 – 02/11/2019, STAND B03-19

M2 Dual Wet Heavy Metal fresemaskin Zirkonzahn.Implant-Planner Prettau® 2 Dispersive®
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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

Scan for å se alle 
tilgjengelige komponenter
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IMPLANTATPROTETIKK – ALLE KOMPONENTER FRA EN SINGEL KILDE

NYHET! OPP TIL 30 ÅRS GARANTI!


