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Oi som tiden flyr når man jobber med ting 
som er moro! Ett år har gått siden jeg ble 
valgt til leder av NTTF. Det har vært et 
artig og lærerikt år hvor jeg har kommet 
i kontakt med mange kollegaer og hatt 
mange spennende arbeidsoppgaver. 

Siste halvår har det gått veldig mye tid på 
planlegging av Fagsamling 2021.

Jeg vil derfor få takke Ole Petter Våge, Ulf 
Bjerke og Helle Hagenau for en fantastisk 
innsats med arbeidet rundt Fagsamling 
2021, som dessverre ikke ble noe av. Koro-
nasituasjonen er vi ikke herre over.

Pandemien har rammet oss alle og er enda 
ikke ferdig, selv om myndighetene har løst 
opp restriksjonene. Smitten vil være «der 
ute» og jeg mener at vi har et ekstra ansvar 
i vår rolle som helsepersonell. I mine øyne 
burde helsepersonell være de siste som gir 
helt slipp på en del av restriksjonene, som 
håndsprit og munnbind ved nærkontakt 
med pasienter.

Under pandemien, nærmere bestemt fra 
desember 2020 ut i februar 2021, tok jeg 
en ringerunde til medlemslaboratoriene for 
å presentere meg og bli litt kjent med dere. 
Jeg ønsket også å høre hvordan dere hadde 
hatt det og hvordan det har gått siden ned-
stengningen 12. mars i fjor. 

Jeg hadde utrolig mange hyggelige samta-
ler. Jeg vil takke dere for deres positivitet 
og at dere svarte på de spørsmålene jeg 
hadde og var villige til å fortelle om hvor-
dan laboratoriet hadde klart seg gjennom 
et år med pandemi. 

Jeg forstod at mange laboratorier var glade 
og takknemlige over informasjonen NTTF 
sendte ut i begynnelsen av pandemien og 
videre utover høsten 2020 og våren 2021. 
Alt fra pressemelding, informasjonsplakat 
til laboratoriets inngangsdør, informasjon 
om vaksine, lenker til kompensasjonsord-
ningen og spørreundersøkelse er noe av 
det som er sent ut fra NTTF. 

Flere av dere viste bekymring for tann-
teknikerbransjen i forbindelse med pan-
demien. Først full nedstengning, løpende 
utgifter uten drift førte til «slanking» av 
laboratoriets utgifter. Det var en tøff og an-
strengt tid. Når tannlegene var tilbake, og 
importen fra Kina fortsatt var stengt, var 
det mange laboratorier som så lyst på fram-
tiden. Plutselig kom nye kunder til – men 
for noen ble de bare en liten stund, helt til 
importen åpnet igjen. Jeg håper de fleste av 
dere er fullt tilbake og at laboratoriet har 
nok å gjøre.

Det har skjedd mye i tannbransjen de siste 
årene. Mye oppkjøp av tannklinikker og 
etter hvert også laboratorier. Store foretak 
på utenlandske hender, som fører til at vår 
bransje er presset, hovedsakelig på pris. 
Konkurransen er stor i det tanntekniske 
markedet. Mange tannleger produserer i 
dag «sine egne» tannerstattninger, uten å 
vite at de da er produsenter av medisinsk 
utstyr og de skal da følge de samme lover 
og regler som gjelder for oss. 

Det er viktig for oss å stå sammen. Vi må 
konkurrere der vi er best. Topp kvalitet, 
korte leveringstider og dyktig fagpersonell. 
Som medlem i NTTF har du fått tilgang til in-

LEDER

Det er viktig for oss 
å stå sammen. Vi må 
konkurrere der vi er 
best. Topp kvalitet, 
korte leveringstider og 
dyktig fagpersonell. 
Som medlem i NTTF 
har du fått tilgang til 
informasjon om hvilke 
lover og regler som  
gjelder for oss. Bruk det 
for alt det er verdt – jeg 
tenker da spesielt på 
Samsvarserklæringen.

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Mitt første år som  
styreleder 



| 4 |   Tenner i Fokus  |  Oktober 2021

| 4

formasjon om hvilke lover og regler som  
gjelder for oss. Bruk det for alt det er 
verdt – jeg tenker da spesielt på Sam-
svarserklæringen.

Når jeg først nevner lover så har en ny 
forordning og lov om medisinsk utstyr 
allerede trådt i kraft. Det skjedde i mai 
i år. Det innebærer ikke spesielt mange 
endringer for oss her i Norge. Den for-
teller oss for eksempel at alle produ-
senter av medisinsk utstyr i Norge skal 
være registrert i utstyrsregisteret – det 
er jo ikke noe nytt. Jeg håper at ditt la-
boratorium har orden på det?

Det er en ting som bekymrer meg litt 
og det gjelder utdanningen av tanntek-
nikere i Norge. Hvorfor er frafallet på 
tannteknikerutdanningen ved OsloMet 
så stort? I år startet 30 entusiastiske 
studenter på tannteknikerutdanningen.  
I 2020 startet 26 studenter, etter første 
året var det bare 18 studenter igjen. Nå,  
andre året, er de nede i 12 studenter. 

Jeg lurer på om de klar over hva de går 
til? Noen velger seg over til andre stu-
dier, noen oppdager at de ikke er prak-
tisk anlagt, noen trodde de skulle ha 
mere pasientkontakt enn tilfellet er og 
noen oppdager at dette er et forholdsvis 
lavt lønnet yrke og dermed slutter. Er 
det noe vi kan gjøre eller hjelpe til med 
i denne situasjonen? Dette er noe jeg  
vil dere skal tenke litt på, slik at vi kan 
få «arvtakere» til faget og noen som kan 
videreføre faget vårt på en god måte.

Jeg vil oppfordre alle til å være imøte-
kommende og stille opp for tanntek-
nikerutdanningens studenter når de 
ønsker å komme på bedriftsbesøk eller 
trenger en praksisplass. Utdanningen  
er avhengig av at bransjen stiller opp og  
viser studentene hvilket spennende yrke  

de har valgt og hjelpe de til å forstå be-
tydningen av å produsere tannerstat-
ninger av god kvalitet - for pasientens 
skyld. 

I fjor var NTTF spesielt delaktig i å 
skaffe praksisplasser til studentene i en  
tøff pandemi. Det ble en god opplevelse 
for studentene og slik hjelp bør vi abso-
lutt fortsette med.

Til slutt vil jeg nevne en aktuell sak 
som NTTF jobber med. 

NTTF har for fått endring av forskrift 
for det kommunale pasient- og bruker-
register (KPR) på høring. Det foreslås 
at KPR skal inkludere private virk-
somheter som yter tannhelsetjenester. 
Forslaget handler mye om GDPR og 
lovhjemler. Det meste oppsiktsvek-
kende er at tannteknikere overhodet 
ikke er nevnt i dokumentet som er ute 
på høring. 

Forbundet har hatt et møte med Hel-
sedirektoratet for å avklare flere spørs-
mål før høringsfristen går ut sent på 
høsten. Vi var blant annet interesserte 
i å vite hvorfor vi ikke er nevnt, noe 
vi ikke fikk et godt svar på. De har vel 
«glemt» oss… Vi ville også vite hvordan 
direktoratet har tenkt seg å hente inn 
data fra tannteknikere når de foreslår 

at det skal skje via Elektronisk Pasien-
tjournal (EPJ) og Helsenett, noe som vi 
ikke bruker. De hadde hørt om Opus, 
men ikke DentLab Manager. Møtet var 
avklarende og nyttig, for begge parter. 
Vi fikk svar på noen spørsmål og drev 
med litt voksenopplæring av Helsedi-
rektoratet. 

Pandemien har satt en stopper for fy-
siske møter dette året. Alle styremøter, 
lederkonferanse og alle andre møter har 
vært nettbaserte. Til og med Fagsamling  
2021 ble avlyst – av hotellet. De kunne 
ikke påta seg dette arrangementet i den  
situasjonen landet fortsatt var inne i. 
En uke senere er alle restriksjoner opp-
hevet i Norge. Dette var maks uflaks. Nå  
har vi startet arbeidet med Fagsamling 
2022. Dere vil få masse informasjon om  
dette i tiden framover. 

På grunn av avlysningen av Fagsamling  
2021 ble også i år årsmøtet til NTTF kjørt  
på Teams. Jeg må jo bare få lov til å dele  
min skuffelse over at bare 17 stemme-
berettigede hadde funnet veien til dette 
møtet.

Jeg ønsker dere alle en fin høst, som 
på mange måter vil være «lysere» 
enn 2020, uten restriksjoner. Ta vare 
på deg selv, dine medarbeidere og de 
rundt deg! Vokt deg for covid-19.

Forbundet har hatt et møte med Helsedirektoratet for å 
avklare flere spørsmål før høringsfristen går ut sent på 
høsten. Vi var blant annet interesserte i å vite hvorfor vi 
ikke er nevnt, noe vi ikke fikk et godt svar på. De har vel 
«glemt» oss… 

DET SKJER I 2021
NOVEMBER

4.–6 NTF landsmøte og Nordental, Bergen

DESEMBER
29. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Med forbehold for endringer.
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Patruljeveien 31C · 3512 Hønefoss · Tlf 32 12 30 10 · mail@den-tech.noden-tech.no

Markedets mest 
driftssikre fresemaskin?

GODKJENT
av d e n-tech

ov
er 50 000 ledd frest

ROLAND DWX-52DCi

FOR MER INFORMASJON, 
KONTAKT OSS ELLER LES 
MER PÅ NETTSIDEN VÅR:

5-akse dental fresemaskin med automatisk disk-veksler for non stop produksjon.
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Norges Tannteknikerforbund avholdt digitalt årsmøte fredag 17. september. 
Årsmøtet fastsatte Mål- og aktivitetsplan for 2021/2022 og NTTFs lover ble endret slik at 
lokalforeningene nå formelt er en del av forbundet.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Mål- og aktivitetsplan
Årsmøtet vedtok en ny mål- og aktivitetsplan. Den inne-
holder fem hovedpunkter:  
- Drive pasientrettet informasjon, gjøre tannteknikeren og 

faget kjent i befolkningen samt fremme norsk tanntek-
nikk

- 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
- Videreføre samarbeidet med tannteknikerutdanningen og 

bidra til best mulige rammebetingelser for opplæringsbe-
driftene

Endringer i lovene
I forbindelse med organisasjonsendringen in 2015 hvor 
NTTF gikk over til kun å ha tannteknikere med norsk auto-
risasjon som medlem, ble lokalforeningen tatt ut av NTTFs 
lover eller de falt ut, avhengig av hvem man spør. Praksis har 
vist at foreningene har følt seg som en del av forbundet, og 
styret fremmet derfor forslag om å ta inn lokalforeningene i 
lovene. Det står nå at «NTTF er høyeste organ for samtlige 
tilsluttede lokalforeninger» og videre at «Lokalforeningene 
er underlagt NTTF i landsomfattende fagpolitiske og prinsi-
pielle saker, men har selvbestemmelse 
i lokale saker». Det er også et par 
praktiske tilføyelser. Oppdaterte 
lover finnes på NTTFs nettsider. 

Økonomi og kontingentsatser 
På tross av pandemi og nedstengning, har NTTF klart seg 
relativt bra gjennom 2020. Budsjettet som ble vedtatt for fjor-
året spådde et underskudd på 13 200 kroner og det faktiske 
underskuddet ble på 34 329 kroner. Det har vært store svikt 
på inntektssiden, men til gjengjeld har vi også hatt besparel-
ser på for eksempel møtevirksomhet da alle møter har gått 
digitalt. 

Budsjett som ble vedtatt for 2022 inneholder en økning i 
medlemskontingent på 60 kroner slik at den nå er på 254 
kroner i måneden mot 249 kroner. Det er første økning siden 
2016. Serviceavgiften økes med et beløp svarende til kon-
sumprisindeksen. Budsjettet inneholder også en reduksjon 
i styrehonorar for leder og nestleder på til sammen 70 000 
kroner. Allikevel er det budsjettert med et underskudd på 49 
500 kroner. Alle endringer gjelder fra 1. januar 2022.  

Valg
Tradisjonen tro var det også valg til styret. Petter Dahl ble 
gjenvalgt som nestleder og Øyvind Angell Fagermo gjenvalgt 
til styret. Ny i styret er Ursula Marta Andersen. Espen Rør-
stad ble valgt som varamedlem etter flere år som styremed-
lem. De øvrige medlemmene eller varaene var ikke på valg.
I tillegg ble det valg folk til NTTFs komiteer og utvalg.  

NTTF gratulerer!

Ursula Marta  
Andersen

Pål Onar  
Nøstdahl

Petter Dahl

Bjørn Erik  
Markmanrud

Digitalt årsmøte  
i NTTF
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Øyvind Angell  
Fagermo
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Den vanligste metoden – som også er  
blandt de eldste – for framstilling av  
bittskinner er vakuumsug metoden.  
Disse skinnene, med de kjente ma-
terialene som brukes til dem, er 
fremdeles de det produseres mest av 
sammenlignet med de mer moderne 
framstillingsmåtene. En annen vari-
ant er de freste skinnene. Det er en 
rask og ukomplisert metode. Den 
tredje metoden, og nyeste, er me-
toden hvor skinnen trykkes (siden 
ordet «trykke» har forskjellige be-
tydninger på norsk blir gjerne det 
engelske «print» brukt i faget.) Altså 
snakkes det om 3D printede skin-
ner. Denne teknikken er ikke så ofte 
brukt foreløpig for materialene har 
vist seg sprøe og lite fleksible og slik 
er det mer begrenset i hvilke tilfeller 
de kan brukes.

Vakuumsug metoden 
Klargjøring av modellen
Modellen til dette bruket må lages 
av superhard gips. Modellen må 
ikke være helt tørr, men ha en liten 
restfuktighet i seg, dog ikke være 
våt. For å få til en god tilpasning må 
gipsen kunne slippe luft igjennom, 
ellers kan det skje at luft mellom ma-
terialplaten og modellen låses inne 
og skinnen blir for dårlig tilpasset. 
Selv om vi bruker superhard gips er 
det lurt å lage en duplikatmodell i til-
felle originalmodellen likevel skulle 
brekke.

Klargjøring for prosessen

Modellen plasseres i «sengen» av 
rustfrie kuler i vakuummaskinen. 
Når modellen er senket riktig ned i 
kulegranulatet, skal granulatnivået 
nå til området som skinnen skal 
dekke, pluss en utvidelse (i retning 
sokkelen) med ytterligere tre milli-
meter. Granulatet hindrer da skinne-
materialet å bli dratt for langt ned på 
modellsokkelen noe som vil føre til 
en tynnere og svakere skinne. En for-
mel sier at en centimeter (for lang) 
modellsokkel medfører 20 til 25 pro-
sent svekkelse av skinnens styrke. 
Derfor er det viktig å bruke denne 
granulatmetoden og ikke bare sette 
modellen på en flate (slik enklere 
maskiner er konstruert). 

Vakuumet settes på
Når modellen er riktig plassert fes-
tes skinnematerialet i rammen sin 
og varmes opp av varmeelementet i 
maskinen. Materialet har riktig tem-
peratur når det begynner å mykne og 
henge litt. Da presses materialet ned 
over modellen og vakuumet slås på. 
Vakuumet trekker da materialet ned 
over det frilagte modellområdet og 
det slutter seg tett til modellen. Når 
materialet er kjølnet tas modellen 
med det dekkende materialet ut av 
maskinen.

Det finnes forskjellige typer bittskinner innen tannteknikken og tallrike metoder 
for hvordan de kan lages. Laurin Tsernos gir oss her et overblikk over dagens 
viten om dette, produksjonen og i hvilke pasienttilfeller de brukes. 

Forfatter

Tanntekniker Laurin Tsernos
Augsburg

Bittskinner – framstilling  
og anvendelsesområder
Oversatt fra «Das Dental Labor» 1/2021, side 77-82, av tanntekniker Lars Alhaug
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Utslående gipsblærer fjernes.

Ved store undersnitt må et parallellometer benyttes for å 
finne tannens «ekvator» .

Innadgående blærer og små defekter i modellen fylles 
med utblokkingsvoks.

Papillaområdene blokkes også ut, om nødvendig.

Videre behandling
Først fjerner vi eventuelle stålkuler 
som har festet seg i materialskjørtet. 
Dernest kuttes det overskytende mate-
rialet av med en skive eller en trekan-
tet fres laget for dette. Da er skinnen 
kuttet grovt til og det står igjen og 
pusse kantene og gjøre formene opti-
male. Til slutt poleres det hele.

3D-print metoden
Denne metoden er den minst brukte 
metoden i tannteknikken, enda den er 
den nyeste metoden. Nettopp fordi den 
er så ny så er den heller ikke godt nok 
utviklet og utprøvd enda i forhold til 

andre teknikker. Materialene er forelø-
pig ikke så gode som materialene som 
brukes i vakuum-metoden. De er ikke 
elastiske nok og de brekker lett.

Det er ikke så store «modellutvalg» når 
det kommer til bittskinner. Derfor er de 
egnet for masseproduksjon og 3D-prin-
ting er velegnet til dette. Flere skinner 
kan framstilles på kortere tid. Siden 
disse skinnene kan formes digitalt, 
kan metoden med digitale, intraorale 
avtrykk fra tannlegen sendes laborato-
riet over nettet. Dermed spares fraktut-
gifter og modellen kan 3D-printes. 



Oktober 2021  |  Tenner i fokus   | 9 |

9 |

Freste skinner i rammen fra fresemaskinen.

Printede skinner. 

Forberedelse av modellen

Modellen her må være av hardgips 
eller framstilt via printing. Alle even-
tuelle blærer og kaviteter på gipsmo-
dellen må fjernes/utbedres. Videre 
kan vi bruke de digitale dataene som 
er medsendt, eller vi kan skanne mo-
dellen i en 3D-skanner og slik digita-
lisere den.

Designe og ferdigstille skinnen
Når modellen er skannet eller re-
spektivt dataene fra den intraorale 
skanningen hos tannlegen er lagt inn 
i datamaskinen, kan skinnen kon-
strueres. Eksempelvis kan program-
met fra Exocad eller 3Shape benyttes. 
Dataene fra filen åpnes og posisjon 
og printtype bestemmes. De ferdige 
beregningene overføres til printeren 
som leser disse og setter selve prin-
tingen i gang. Når prosessen er over 
tar vi skinnen ut av printeren og 
legger den i et alkoholbad som ren-
ser skinnen for uherdet kunststoff. 
Etter denne behandlingen fjerner vi 
«holdetrådene» slik at skinnen blir 
frigjort.

Det finnes også 3D-printere som leg-
ger opp skinnen sjiktvis og ikke ved 

lysherding. Ved den metoden må det 
ikke fjernes noe kunststoff. Da unn-
gås trinnet med alkoholbadet. Til 
slutt etterbehandler vi skinnen og 
høyglanspolerer den.

Skinner frest i fresemaskin
Freseteknikken er en forholds-
vis ny teknikk for produksjon av 
bittskinner. Den er i ferd med å bli 
mer utbredt enn 3D-teknikken, men 
erfaringsmengden er enda ikke 
sammenlignbar med den for vaku-
umteknikken. Freseteknikken er 
faktisk et svært godt alternativ for 
vakuumteknikken. Passformen er li-
keså god som ved vakuumteknikken, 
og framstillingen, litt avhengig av an-
tallet, går gjerne fortere. Modellene 
kan også sendes direkte fra tannle-
gen, om denne har intraoral skanner. 
Dette er rimeligvis langt mer effektivt 
enn tradisjonell avtrykksmetode med 
påfølgende oppslaging av gipsmodell 
(og eventuell skanning). Slik kan en 
ved flerproduksjon, mens modellen 
designes, printe et annet arbeid.

Forarbeid med modellen
Modellen støpes ut i hardgips eller 
lages ved printing. Gipsmodeller må 
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være uten blærer og uønskede kavi-
teter. Andre typer modeller lages ved 
bruk av tilsendte data fra tannlegen 
eller modellen skannes i en 3D-skan-
ner.

Konstruksjon og ferdiggjøring av 
skinnen
Når modellen er skannet eller en 
modell er framstilt på bakgrunn av 
digitale data, sendt av tannlegen, kan 
skinnen utformes ved hjelp av for-
skjellige programmer som finnes til 
dette. Når konstruksjonen er bra sen-
des datafilen over til fresemaskinen. 
Der spenner vi inne en materialdisk 
(en «blank») i rammen og maskinen 
freser ut skinnen(e). Sluttfinishen 
sørger så tannteknikeren for, manu-
elt.

Framstilling av ulike terapi-
skinner ved vakuummetoden
Biteskinne (gnisseskinne)
Denne typen skinne er for pasien-
ter som ligger og gnisser tenner om 
natten, mens de sover. Dette skjer 
ubevisst og er svært ugunstig for ten-
nene som blir slitt ned litt natt etter 
natt. Skinnen, som helst er tilpasset 
til overkjevetannsettet, hindrer kon-
takt mellom over og underkjeveten-
nene og skinner tar derfor «støyten». 
Slik blir smerter og spenninger i 
tennene og kjeveleddet som oftest 
lindret. Slike skinner slites og de bør 
ikke lages i myke materialer.

Bittskinne uten 
justeringsfunksjoner
Bittskinnen kan lages i alle de tre 
systemene som er nevnt ovenfor. 
Når tennene har stor kurvatur in-
sisalt-gingivalt, er det nødvendig å 
finne ut hvor «ekvator» er på ten-
nene. Denne linjen finner vi best 
ved bruk av et parallellometer. Gra-
fittlinjen markerer utstrekningen 
for skinnen i dette området, ellers 
ville den sitte helt fast på grunn av 
undersnittene. Andre steder må kan-
skje andre undersnitt utblokkes med 
voks eller silikonmasse. Skinnemate-
rialet festes i vakuum-maskinen og 
prosessen er som beskrevet ovenfor. 
Å beholde det tynne foliet - som ma-

terialplatene ofte leveres med - på i 
pressingen kan være lurt. Det fjer-
nes etter at materialet er kjølnet og 
har da dannet et mikrotynt luftsjikt 
mellom skinnen og tennene, noe som 
gir en fin og myk passform. Skinnens 
sluttfinish sørger tannteknikeren 
for, manuelt. 

Det er også mulig å modellere slike 
bittskinner på samme måte som vi 
gjør med proteser. Modellen behand-
les og utblokkes og «ekvator» på la-
bial og palatinalsiden bestemmes. 
Deretter settes OK og UK i artikula-
tor og bittet heves fire millimeter. Det 
som skal bli bittskinnen, modelleres 
i voks og innartikuleres som en pro-
tese, men med minst mulig kusper i 
voksen. Modellen med voksskinnen 
settes i kyvette og «pakkes» enten 
ved «gammel»-metoden eller nyere. 
Det brukes klar akryl. Etter koking/
herding fjernes skinnen, den finsli-
pes og poleres. Det er lurt å ha du-
plikatmodell til dette bruket i tilfelle 
utslående blærer finnes i skinnen 
(fordi gipsmodellen har hatt skjulte 
blærer rett under overflaten). Slike 
kan være vanskelige å få øye på.

Bittskinne med 
justeringsfunksjoner
Ved denne typen skinne forberedes 
alt som beskrevet i avsnittet om va-
kuum-teknikken. Over og underkje-
vemodellene settes inn i artikulator i 
rett relasjon. Skinnen som er presset 
på ved vakuummetoden settes så på 
OK modellen igjen. Fra nå kommer 
«klarakryl» inn i bildet (for eksempel 
Clear Splint). Før dette stoffet anven-
des må motbittet isoleres med en iso-
leringsvæske. Så stilles artikulatoren 
på en bittheving med fire millimeter. 
Slik kan en oppnå en jevn påbitning. 
Det klare kunststoffet (kompositt), 
som enten kan brukes som flytende 
eller «pakke»-kvalitet påføres opp 
på skinnen og artikulatoren lukkes 
forsiktig. Artikulatoren settes så til 
herding i en «trykkoker». Etter her-
dingen har skinnen et nøyaktig bitt, 
men kun i okklusjon. Artikulasjonen 
og protrusjonen må slipes inn mens 
det hele fortsatt er i artikulatoren, 

Bittskinne uten føringer.

Bittskinne med føringer.
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En registreringsskje i bruk. Merk av midtlinjen.

… maksimal protrusjon og registrering av dette leiet. Re-
gistreringsskjeen tas ut og den ønskede innstillingen mar-
keres på skjeen.

Det normale bittleiet registreres/avtegnes. Ingen side-
forskyvning av underkjeven …

Skjeen settes inn igjen med avtrykksmateriale påført og 
alle forhold registreres i avtrykket.

Skjeen med registratet herdet.
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slik at en jevn kontakt i alle leier opp-
nås. Deretter kan skinnen finslipes og 
poleres.

Snorkeskinnen
Når målene for snorkeskinnen tas er 
de avhengig av hvilken forbindelses-
lenke en velger. Etter at bittet er regis-
trert tar vi vanlige avtrykk av OK og 
UK som vi slår opp i superhard gips. 
Bittregistratet settes på de klargjorte 
modellene (se om klargjøring oven-
for) og det hele settes inn i artikulator. 
Frontsegmentet avlastes med voks. Så 
vokses «hengslene» på: I overkjeven, i 

Snorkeskinne.

Borsjablong.

regionen for hjørnetannen og i regio-
nene for 1. molaren i UK. Deretter va-
kuum-presses materialet på modellene 
og de finslipes og poleres etter herding. 
Der hengslene skal festes i hver ende 
freses det inn et hull. Etter ferdig puss 
og polering kan nå hengslene monteres 
og forbindelsen mellom OK og UK eta-
bleres. Ferdig.

Skinner i implantologien
Borsjablong
I tannteknikken blir borsjablonger 
brukt til hjelp for å plassere implanta-
ter på eksakt det stedet de skal være. 
Modellene må her slås opp i superhard 
gips («steingips»). I luken hvor implan-
tatet skal plasseres setter vi inn en 
kunstig, tilsvarende tann i modellen, 
med voks. Så bruker vi vakuum-me-
toden. Når skinnen er avkjølt tas den 
av modellen og den kunstige tannen 
fjernes fra skinnen. I tomrommet fyl-
les klart kunststoff som herdes under 
trykk. Så bestemmes retning og plas-
sering av hullet for implantatboret. Im-
plantatet skal ideelt plasseres i midten 
der den naturlige tannen har sittet og 
midt på kjevekammen. Hullet bores 
gjennom sjablongen og litt inn i mo-
dellen. Så settes borføringshylsen som 
følger med implantatsettet ned i hullet 
og limes. 

Tannlegen setter sjablongen på plass i 
munnen og kan da bore hullet for im-
plantatet i kjeven med eksakt føring. 
Også slike sjablonger kan nå lages via 
CAD-CAM.

Fasit
I de siste årene har mye forandret seg 
innen faget tannteknikk. Det kommer 
stadig nye «ting» til. Også innen skin-
neteknologien har det åpnet seg mange 
flere muligheter. Nå kan de framstilles 
bedre, raskere, mer effektivt og tidsbe-
sparende. Jeg er ganske nysgjerrig på 
hva som fremdeles kan forandres og 
forbedres.
    



Oktober 2021  |  Tenner i fokus   | 13 |

13 |

PERFEKSJONISME

W&H tilbyr et bredt utvalg av labmotorer med Perfecta 300/600v 
og Perfecta 900. 
Velg mellom fot,-kne eller bordmodell (P300 og P600). 
Eller mellom bord-og knemodell (P900). 
Perfecta 600 og 900 har håndstykke med air-jet-funksjon for
bedre sikt under arbeidet.

Perfecta 300 fot, -kne og bordmodell.
Perfecta 600 fot, -kne og bordmodell med air-jet håndstykke.
Perfecta 900 kne og bordmodell, air-jet high-speed håndstykke med 100.000 omdr.

Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 32853380, 
office@whnordic.no, wh.com         Følg oss på Facebook
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Intervju med Sandefjord  
proteselaboratorium 

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 laboratorier som har utviklet egenartede konsepter  
og spesialiserte produkter. I denne 41. artikkelen har vi  
intervjuet Sandefjord proteselaboratorium.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Sandefjord proteselaboratorium (foto)
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Intervju med Sandefjord  
proteselaboratorium 

Hun har etter hvert fått lang fartstid i tann-
teknikeryrket, og hun har svennebrev fra 
1987.

Merethe gikk på Sogn yrkesskole og hadde 
læretid på Krone-Bro laboratoriet i Oslo før 
avlegging av svenneprøve. Hun fortsatte i 
firmaet etter dette og jobbet sammen med 
en medelev fra tannteknikerlinja. Siden ar-
beidet hun på flere laboratorier i Vestfold. 

For 14 år siden startet hun for seg selv i 
Sandefjord sammen med tre andre tanntek-
nikere. At hun startet opp i Sandefjord er 
ingen tilfeldighet, det er her hun kommer 
fra. Laboratoriet gikk bra i mange år, men 
etter hvert måtte staben slankes. Merethe 
valgte da å selge seg ut. 

For fire år siden overtok hun laboratoriet 
etter tanntekniker Hans Henrik Hafstad. 
Han hadde drevet laboratoriet i mange år, 
og var klar for pensjonisttilværelsen. 

Da Merethe overtok var det allerede flere 
tannlegeklinikker med egne skannere og 
produksjon av kroner og broer. Kontakten 
klinikkene hadde med de store laboratori-
ene i Norge og med utlandet var også blitt 
tettere. Derfor spesialiserte Merethe seg 
på produksjon og service av avtakbar pro-
tetikk. Dette er et område hun har jobbet 
mye med tidligere og som hun likte godt.   

Merethe Skjold driver Sandefjord 
proteselaboratorium. Hun har 
i alle år vært fornøyd med sitt 
yrkesvalg. Hun har alltid vært glad 
i å bruke hendene til håndarbeid 
av forskjellig art, og når hun også 
har en far som er tannlege var det 
nærliggende at hun valgte som  
hun gjorde i sin tid.

 SANDEFJORD PROTESELABORATORIUM 
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pasientene.

Laboratoriet ligger sentralt i Sandefjord og er begrenset til 30 velfungerende  
kvadratmeter. Bygården er nærmest et helsehus som er fylt opp med leger,  
tannleger, fysioterapeuter og en tanntekniker.

Merethe liker godt å jobbe alene, men hun setter stor pris på kunden rett over  
gangen. Her er hun velkommen til å spise lunsj når hun måtte ønske. 

Hun har kun lokale kunder, og mange unge kunder som vet å bruke hennes  
kompetanse. Det betyr at hun ofte blir etterspurt til tannlegekontoret når de  
har en pasient i stolen og vil ha hennes mening om forskjellige tekniske og  
kosmetiske løsninger. Dette oppleves som en meningsfylt del av arbeids-
dagen og hvor hun føler seg verdsatt. 

Merethe er noe bekymret for fremtiden. Tidligere var det et miljø i Sandefjord  
også blant tannteknikere, og tannlegene fikk produsert sine kroner, broer 
og avtakbare proteser lokalt. Slik er det ikke lenger, som vi alle vet. Man kan  
risikere at også de små laboratoriene som er igjen i småbyene og andre nær- 
miljøer blir borte dersom tannlegene ikke er mer bevisst og vet å verdsette 
den servicen en lokal tanntekniker kan gi.

Merethe har siden hun startet sitt nåværende firma vært medlem av Norges  
Tannteknikerforbund. Hun er glad for at vi har et forbund som jobber for 
faget og fagets eksistens. De gjør et viktig arbeid for å bevare og utvikle  
faget her i Norge. Merethe har alltid vært stolt av jobben sin.

  

Merethe  
har siden hun startet 
sitt nåværende firma  

vært medlem av Norges  
Tannteknikerforbund.  

Hun er glad for at vi har et  
forbund som jobber for  

faget og fagets  
eksistens. 
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Hele vårt yrkesliv er myntet på utdan-
ning, om det måtte være utdanning på 
universitet, høyskole eller i bedrifter og 
det gjelder stort sett alle yrker. Utdan-
ning er en videreføring av kunnskap og 
utvikling av fagene. Forskjellige insti-
tusjoner griper i hverandre og utfyller 
hverandre. 

Utdanning av tannteknikere har en 
lang og god historie som går nesten 
hundre år tilbake. Vårt yrke og utdan-
ning har alltid vært en plass for både 
kvinner og menn og har dermed vel-
dig moderne, ikke kjønnsorientert. På 
laboratorier har det alltid vært en god 
blanding av kvinner og menn som har 
skapt et godt miljø.

I dag er utdanningen på OsloMet – storby- 
universitetet og man avslutter med en 
bestått bacheloreksamen. Skolen er godt  
utstyrt med materialer, maskiner og 
ikke minst dyktige lærere. Utdanningen  
er underlagt Kunnskapsdepartement. 
I mange år har det begynt mellom 
25-30 elever, mens det er under halv-
parten som har avsluttet utdanningen. 
I tillegg har man kun opptak to ut av 
tre år. 

De som går ut som autoriserte tanntek-
nikere har bredt grunnlag for å utøve 
sitt fag. 

På noen steder i Norge er det for lite 
tannteknikere, mens i andre regioner 
er det for mange, det er avhengig av om 
det er i en by eller i distriktene.

Alt i alt skulle man tro at situasjonen 
var nok så bra og man kunne være for-
nøyd. Så kan vi dog se litt nærmere på 
det og da må vi stille oss noen spørs-
mål.

Hvorfor begynner så mange utdannin-
gen og bare under halvparten avslutter 
den? Jeg tror det går opp for elevene 
hvor inntekt for en tanntekniker lig-
ger og da forlater mange vårt yrke før 
de ble ferdig med utdanningen. Hvis 
startlønnen til en tanntekniker er langt 
under gjennomsnittet sier mye seg 
selv, man velger noe annet for å kunne 
brødfø seg selv eller en familie.

Er det slik at laboratorieeiere ikke vil 
betale mer? Eller er det så små margi-
ner at de ikke kan betale mer? Er det 
slik at forutsigbarheten i vår bransje er 
så usikker at man ikke tør å ansette 
folk? 

Kvaliteten på utdanningen er sikkert 
på høyde med det som gjelder i mange 
andre land. 

Ser man på gjennomsnittsalder av 
tannteknikere så ligger det langt over 
det som burde være. Om noen år vil 
mange eldre tannteknikere gi seg i 
yrket uten at et kommer nok unge kref-
ter bak, da vil vi få en stor manko på 
fagfolk. Tidligere har det ofte vært slik 
at datter eller sønn til en tanntekniker 
har overtatt bedriften etter en forelder, 
men det finnes mindre av i dag. Vil 
ikke mor eller far at barna deres går i 
deres fotspor? Muligens ikke, man vil 

jo det beste for sine egne. Eller ser barn 
at det ikke er noe stas å bli tanntekni-
ker? Muligens det og.

Det er mange attraktive yrker vi skal 
konkurrere med, både hva som er 
framtidsutsikter og økonomiske be-
tingelser. Vi har et flott yrke og en god 
utdanning, men klarer sannsynligvis 
ikke å oppfylle kravene til unge men-
nesker.

Da kommer det store spørsmål: Hva 
skal vi gjøre for å bedre framtidsutsik-
ter og for flere til å velge vårt yrke??

Til syvende og sist er det penger som 
styrer det meste, bortsett fra noen ide-
alister som gjør noe uansett om det 
er dårlig betalt eller ikke. De fleste er 
nødt til å velge en inntekt som gir dem 
mulighet å føre et godt liv.

Om utviklingen fortsetter vil vi miste 
mye god kunnskap som er opparbeidet 
gjennom mange generasjoner. 

Utdanning
Av tanntekniker Martin Feldmann | martin@feldmann.no

FREMTIDEN I  VÅRE TENNER

Hvorfor begynner så mange utdanningen og bare 
under halvparten avslutter den? Det skal vi se litt 
nærmere på i denne artikkelen.

Vårt yrke og utdanning har alltid vært en plass  

for både kvinner og menn og har dermed veldig  

moderne, ikke kjønnsorientert. På laboratorier  

har det alltid vært en god blanding av kvinner  

og menn som har skapt et godt miljø.
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International Dental Show (IDS) ble av-
holdt i Køln 22. – 25. september 2021. 
830 utstillere fra 59 land presenterte 
de nyeste produktene og trender innen 
dentalbransjen på 115 000 m2 utstil-
lingsareal i fem ulike haller over flere 
etasjer. Drøyt 23 000 besøkende fra 
114 land var på messen. 

Det høres umiddelbart voldsomt ut, 
men når det i 2017 var drøyt 155 000 
besøkende og nesten tre ganger så 
mange utstillere, ja, så blir IDS 2021 
litt puslete. Det var ikke noe problem å 
holde den tyske avstanden på 1,5 meter 
til andre besøkende. Iblant kunne det 
være litt vanskelig å kjenne igjen folk 

bak munnbindene, men det lykkes da 
til slutt. Alt var bare annerledes. 

Det var fint å være på IDS, tross alt. Jeg 
fikk hilst på flere utstillere og traff folk 
fra FEPPD – den europeiske tanntekni-
kerforeningen. Var også innom VDZI, 
det tyske tannteknikerforbund, for å 
hilse på. Og så deltok jeg på årsmøtet 
i FEPPD. To og en halv dager går fort i 
godt selskap. 

Den digitale utviklingen innen vårt fag 
satte sitt store preg på IDS. Du kunne 
nesten ikke bevege deg uten å se en 
skanner, 3D-printer mm. Den andre 
trenden som var åpenbar selv for en 

ikke-faglært som undertegnede, var fo-
kuset på implantater. De fantes i snart 
sagt alle former og størrelser. Det var 
også flere stand som reklamerte for 
Made in «XYZ country». 

Jeg må for ordens skyld fortelle, at jeg 
var på IDS som presse. Jeg er jo både 
daglig leder i Norges Tannteknikerfor-
bund og redaktør av Tenner i Fokus. 
IDS sitt presse team inviterte meg til å 
delta som journalist og tilbød å dekke 
store deler av mine kostnader til reise 
og opphold. Uten den støtten, hadde det 
ikke blitt tur til Køln. Så, tusen takk. 

Et annerledes IDS
Korona-pandemien satte sitt preg på IDS i Køln. Ikke bare var messen utsatt fra mars til 
september måned, men den var mye mindre enn tidligere. Det var færre utstillere og lite 
folk. En annerledes opplevelse, med andre ord. 
Av Helle Hagenau (tekst og foto) | helle@nttf.no og IDS (foto)



Oktober 2021  |  Tenner i fokus   | 19 |

19 |



| 20 |   Tenner i Fokus  |  Oktober 2021

| 20 Årsmøtet var det første delvis fysiske møte 
siden 2019. I fjor ble møtet avholdt heldi-
gitalt og i år var det medlemmer til stede 
både i Køln og online. Det fungerte fint. 
Styreleder Bjørn Erik Markmanrud deltok 
digitalt, mens daglig leder deltok fysisk.

Det var første gang jeg møtte de fleste av 
FEPPD medlemmene ansikt til ansikt, og 
det ble mange og lange samtaler om situ-
asjonen i de ulike land. Alle har merket 
effekten av pandemien, men det er stor 
forskjell på i hvor stor grad man er tilbake 
på laboratoriene og til en tilnærmet normal 
hverdag. Det varier fra 25 til nesten 100 
prosent (figur 1). Det var en kort presenta-
sjon av situasjonen i hvert enkelt land på 
årsmøtet. 

Medlemskontingenten til FEPPD var i 2021 
redusert med 25 prosent som følge av koro-
na-pandemien. Det ble vedtatt at reduksjo-
nen også skal gjelde for 2022 da de fleste 
land fortsatt merker konsekvensene og 
fordi FEPPD har en økonomi som gir rom 
til dette. 

Årsmøte i FEPPD
Fredag 24. september ble det avholdt årsmøte i den europeiske 
tannteknikerforeningen (FEPPD) i Køln i forbindelse med IDS.
Av Helle Hagenau (tekst og foto) | helle@nttf.no og FEPPD (foto)

Figur 1 Aktivitetsnivå



Oktober 2021  |  Tenner i fokus   | 21 |

21 |

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

NY! TELESKOPER ORBIT (Ø 125 mm)
1 ORBIT FOR 4 FORSKJELLIGE BLOKKSTØRRELSER – INKLUDERT I DEN NYE M2 FRESEENHET COMFORT LINE

VIDEO

Ø 98 mm Ø 106 mm Ø 125 mmØ 95 mm

KOBOLT

FEPPD sitt arbeid har, som NTTFs, vært preget av 
pandemien med digitale møter og hjemmekontor. 
Styret i FEPPD har tilpasset seg, men det har likevel 
vært begrensninger. Det politiske arbeidet har fokusert 
på reklassifiseringen av Kobolt fra å være et kategori 
1B-stoff til å være et kreftfremkallende stoff ifølge 
den nye forordningen for medisinsk utstyr (MDR). 
Dette uavhengig av om kobolt ble anvendt alene eller 
i legeringer. Etter intenst arbeid med dette gjennom 
flere år, lykkes det FEPPD å få koboltlegeringer, som er 
i bruk, tilbake til sin tidligere risikoklasse. Legeringene 
er altså fortsatt trygge å bruke og oppfyller 
betingelsene i MDR.

Før årsmøtet var det utsendt et svært detaljert spørreskjema 
til alle medlemmene. Mye av informasjonen som FEPPD øn-
sket er ikke tilgjengelig i Norge, så jeg svarte etter beste 
evne. Det samme var tilfellet for flere andre land. Antall 
tannteknikere (figur 2) og laboratorier (figur 3) og status for 
tannteknikere (figur 4) var noe av det som ble besvart av alle.

Figur 2 Antall tannteknikere

Figur 3 Antall laboratorier

Figur 4 Status for tannteknikere
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Personer med helsefaglig utdanning 
fra et EØS-land kan nå søke om autori-
sasjon selv om de ikke har full rett til å 
utøve yrket i utdanningslandet og selv 
om de ikke har rett til yrkesgodkjen-
ning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdi-
rektiv.

Det som er nytt er at også søkere som 
ikke har fulle yrkesrettigheter i utdan-
ningslandet kan få autorisasjon.

Endringen er en følge av EFTA-domsto-
lens uttalelser

Endringen kommer som følge av EF-
TA-domstolens rådgivende uttalelser i 
sakene E-3/20 og E-4/20 om at yrkes-
kvalifikasjonene skal vurderes etter 
artikkel 28 og 31 i EØS-avtalen når 
direktivet ikke gir rett til godkjenning. 
Disse reglene krever en vurdering av 
alle søkerens kvalifikasjoner opp mot 

kunnskap og kvalifikasjoner som kre-
ves for å oppnå autorisasjon for det ak-
tuelle yrket i Norge.

Vilkårene for å få autorisasjon
Søkere fra EØS som ikke har rett til 
godkjenning etter EUs yrkeskvalifi-
kasjonsdirektiv, vil bli vurdert etter 
helsepersonelloven § 48 a første ledd 
bokstav c om jevngod utdanning eller 
bokstav d om nødvendig kyndighet. I 
vurderingene skal både helsefaglige 
studier, tilleggsutdanning og yrkeser-
faring tas med. Disse kvalifikasjonene 
vurderes individuelt opp mot det som 
kreves for det aktuelle yrket i Norge. 
For å ha krav på autorisasjon, må 
søkers kvalifikasjoner alltid minst 
tilsvare slike kvalifikasjoner som kre-
ves for tilgang til det aktuelle yrket i 
Norge, i samsvar med EFTA-domsto-
lens uttalelse.

For å få en slik individuell vurdering 
må søkeren ha fullført en helsefaglig 
utdanning, og dette må dokumenteres 
med diplom, eksamenspapirer eller 
annet kvalifikasjonsbevis på oppnådd 
grad. Det er imidlertid ikke krav om at 
søkeren har rett til full yrkesutøvelse 
i utdanningslandet, så lenge de opp-
nådde yrkeskvalifikasjonene tilfreds-
stiller kravene i bokstav c eller d.

Autorisasjonen er bare gyldig i 
Norge
Autorisasjon på dette grunnlaget vil 
bare være gyldig i Norge. Søkerne vil 
ikke ha automatisk rett til godkjenning 
i andre EØS-land. For å få godkjenning 
må man søke i hvert enkelt land etter 
artikkel 28 og 31 i EØS-avtalen.

Endret autorisasjonspraksis  
for søkere som har helse- 
faglig utdanning fra EØS-land

Det er ikke lenger et krav at søkeren har rett til full yrkesutøvelse i utdanningslandet,  
så lenge de oppnådde yrkeskvalifikasjonene tilfredsstiller kravene i bokstav c eller d  
i Helsepersonelloven § 48. 

NYTT FRA HELSEDIREKTORATET

Bursdager 
NTTF Gratulerer

60 år
Maren Dreyer Nilsen 16. november
Bjørn Erik Markmanrud 23. november
Vibeke Hagen 29. desember

70 år
Solveig Dahl Odden 8. desember
Jenny Johansen 16. desember
Harald Odden 18. 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. 

Administrasjonen får ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTTF  
beskjed når en kollega har gått bort. Vennligst kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller nttf@tannteknikerforbundet.no
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Lab til salgs i vakre Arendal 
 
Laboratoriet passer godt for to personer som ønsker å drive 
sammen. Har hatt krone/bro og proteser. Godt potensiale for 
den som vil begynne med helkeram og skanning. 
 
Ta kontakt for nærmere opplysninger. Også aktuelt med salg av 
utstyr. 
 
Dentalteknikk Arendal 
Telefon 37022190 eller 98676048 
 

 

Verv en tanntekniker!
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.

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

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 TANNTEKNIKERFORE-
NING
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

Husk at NTTF selger esker
Bestillinger mottas på nttf@tannteknikerforbundet.no  
eller telefon 22 60 35 00.

Medlemmer av NTTF  
får rabattert pris.
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Hva bør en 
forhandleravtale 
inneholde?
Jeg driver et laboratorium og er i dialog med en tysk produsent av  
en rekke produkter om inngåelse av en forhandleravtale. Jeg har  
fått oversendt en avtale på én og en halv side som nesten ikke sier 
noe om hva som skal gjelde mellom oss. Jeg er ikke komfortabel 
med å signere denne kontrakten. Hva bør egentlig en  
forhandleravtale inneholde?

n.n

Innledningsvis må det presiseres at jeg 
ikke har sett utkastet til forhandleravtale 
du har fått oversendt, slik at mine råd vil 
være av generell karakter. Det anbefales 
derfor at du får en advokat til å vurdere 
avtalen i forhold til dine behov og ønsker, 
og ikke signere avtalen før du forstår inn-
holdet av avtalen fullt ut. 

Avtalen bør på generelt grunnlag ta sikte 
på å angi en balansert fordeling av kon-
traktspartenes plikter og rettigheter.

En forhandler vil videreselge produktene 
som omfattes av avtalen i eget navn og 
for egen regning. Det finnes ikke noen 
særskilt forhandlerlov i Norge slik som 
for agentur- og kommisjonsforhold. Det er 
derfor som utgangspunkt opp til partene 
å avtale hvordan forhandlerforholdet skal 
reguleres, likevel slik at samarbeidet ikke 
må være i strid med relevant lovverk, som 
for eksempel avtaleloven og konkurranse-
loven.

I det følgende angis noen forhold som er 
viktige å tenke på ved inngåelse av en for-
handleravtale, uten at fremstillingen er 
ment som uttømmende.

1. Det må vurderes om forhandleren skal 
være eneforhandler og derfor ha eks-
klusivitet i et nærmere bestemt geo-
grafisk område (forhandlerområdet) 
eller marked og om en slik angivelse 
er i tråd med konkurranseretten og 
konkurranselovens bestemmelser

2. Angivelse av hvilke produkter avtalen 
skal omfatte. Dersom produktporte-
føljen er omfattende, kan det være 
formålstjenlig å angi produktene i et 
særskilt vedlegg til avtalen. Dette vil 
også gjøre det enklere å oppdatere 
produktporteføljen uten å måtte foreta 
endringer i selve avtalen.

3. Eventuelle kjøpsforpliktelser for for-
handleren. Husk at slike forpliktelser 
må vurderes opp mot konkurranselov-
givningens skranker.

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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VELG DIN STIL!
NY M2 FRESEENHET MED EKSTRA STOR
TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm

ÅPENT SYSTEM

TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm

M2 TELESKOPER

x2 TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm

M2 DUAL DOUBLE TELESKOPER

TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm ORBIT* Ø 95 mm

M2 DUAL TELESKOPER

*Kan oppgraderes med Teleskoper Orbit (Ø 125 mm)

4. Priser og leveringsbetingelser, inkludert når risikoen 
for produktene får over på forhandleren og kostnader 
ved frakt. Dersom du har utarbeidet standard inn-
kjøpsbetingelser eller forhandleren har utarbeidet 
standard salgsbetingelser, bør disse vurderes inntatt 
som del av avtalen. Merk at slike standardbetingelser 
ofte er ubalanserte i favør av den part som har utar-
beidet dem.

5. Forhandlerens mulighet for salg av andre konkurre-
rende produkter og salg utenfor forhandlerområdet. 

6. Oppsigelsestid dersom avtalen skal være løpende.

7. Forhandlerens plikter hva gjelder salgsarbeid og dis-
tribusjon av produktene, markedsføring, lagerhold, 
informasjon til leverandøren om markedsforhold og 
forhandlerens bruk av leverandørens varemerker og 
andre immaterielle rettigheter.

8. Leverandørens plikter hva gjelder levering av pro-
dukter, dokumentasjon og informasjon om produk-
tene og innføring i produktene som grunnlag for at 
forhandleren skal kunne gjennomføre et effektivt 
videresalg.

9. Hvordan reklamasjoner skal håndteres.

10. Eventuell plikt til skade-, produktansvars- og av-
bruddsforsikring.

11. Taushetsplikt om avtalens innhold.

12. Partenes muligheter for å overdra avtalen.

13. Misligholdsbestemmelser, blant annet knyttet til mis-
ligholdsbeføyelser (for eksempel heving ved vesent-
lig mislighold og erstatning ved mislighold).

14. Hva som skjer ved oppfyllelseshindringer (force ma-
jeure).

15. Forhold knyttet til avtalens opphør, for eksempel rett 
til tilbakekjøp av produkter fra forhandleren og pri-
sing av slikt tilbakekjøp.

16. Lovvalg og verneting, eventuelt voldgiftsklausul.

Ved inngåelse av forhandleravtaler med utenlandske ak-
tører er det dessuten flere forhold som må vurderes, blant 
annet toll- og avgiftsmessige forhold og særlig fokus på 
valg av lovvalg og verneting. Med lovvalg menes hvilket 
lands rett samarbeidet og forhandleravtalen skal regule-
res etter. Med verneting menes hvilket lands domstol som 
skal håndtere en eventuell tvist mellom partene. 

Lykke til med forhandlingene og eventuell  
avtaleinngåelse!

-o0o-
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FOR ALLE  
MEDLEMMER
Kurs og etterutdanning til 
rabatterte priser (merk at rabatten 
gjelder for medlemmer som er 
personlig innmeldt i NTTF)

Deltakelse i diplomgivende 
etterutdanningsprogram

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

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

Rådgivning og bistand ved søknad 
om autorisasjon

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

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

 FORSIKRING

Yrkesskadeforsikring, 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/
nttfforsikring 
Telefon 23 20 79 80 
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
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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VITABLOCS®

Bevist en million ganger.

VITABLOCS er en av de mest estetiske og allsidige 

CAD/CAM materialene for moderne tannbehandling. 

Klinisk bevist siden 1986, de tilbyr tids besparende, 

effektiv produksjon uten kompromiss og de er tilgjen-

gelig for alle vanlige CAM systemer.

PIONERER SIDEN 1986.
EN BETROD SKJØNNHET.

Gå inn på nettsiden for å se dette og  
andre kliniske caser! 
www.vita-zahnfabrik.com/casesVITABLOCS

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

K.A.Rasmussen 6251 2710

VITA Teemu Visuri  0400 585806 

E-mail: t.visuri@vita-zahnfabrik.com

3591_3NO_VITABLOCS_Gomez-Paris_210x297.indd   13591_3NO_VITABLOCS_Gomez-Paris_210x297.indd   1 30.09.2021   08:12:4930.09.2021   08:12:49
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund
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NY! FRESCO CERAMICS
DEN NYE KUNSTEN Å SJIKTE ZIRCONIA

- Keramiske pasta for sjiktning av gingivale (Fresco Gingiva) og vestibulære områder (Fresco Enamel)

- For monolitiske så vel som lett reduserte zirkoniumkonstruksjoner

- Naturlig gingival reproduksjon med Fresco Gingiva; karakterisering med flekker er ikke nødvendig

- Utmerkede modelleringsegenskaper på grunn av pasta-lignende konsistens, som kan tilpasses ved å legge 

til Fresco Liquid og Fresco Gel

- Lav krymping på grunn av høy primær tetthet og effektiv avfyringsprosess

- Fargespekter: Fresco Gingiva 1 til 6 samt Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, Transpa Orange og Transpa Grey

Fullmonolittiske restaureringer laget med Prettau® 3 Dispersive® zirkon, sjiktet med Fresco Ceramics.
Kasus laget av DT Alexander Lichtmannegger, Zirkonzahn Education Center Brunico, Syd-Tirol, Italia

Double Screw Metal


