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LE DE R

Sammenslåing av A- og B-post har
skapt store problemer
Mange av NTTFs medlemmer har opplevd
store problemer med leveringstiden fra
Posten sin side etter at A- og B-post ble
slått sammen fra nyttår. NTTF har mottatt mange telefoner og e-poster angående
dette, og NTTF har fått konkrete eksempler
på at postsendinger har tatt lang tid, medlemmer har meldt om alt fra 4-5 dager til
at noen forsendelser har tatt bortimot 14
dager. Det hjelper lite at både medlemmer
og leverandører yter god og rask service,
når våre leveranser ikke kommer frem i
tide ene og alene på grunn av at Posten
svikter. Vi har også hørt om avtrykk som
har ligget så lenge i Posten at de er ubrukelige når de kommer på lab. Ved omlegging
av poststrømmen ble det sagt at garantitiden ville bli to dager, imot en dag som var
lovet så lenge vi kunne sende som A-post.
Dette har etter vår erfaring ikke fungert.
NTTF har oppfordret medlemmene til å
sende eksempler til administrasjonen, slik
at vi kunne referere til konkrete tilfeller i
våre henvendelser til Posten og stortingspolitikerne. Vi har i tillegg oppfordret medlemmene til å klage direkte til posten og
tenkt at jo flere som klager, jo bedre, og at
alvoret forhåpentligvis ville gå opp for de
ansvarlige.
NTTF har rettet en klage til Posten, både til
kundeservice og konsernet, der vi klager
på lang forsendelsestid, og på bakgrunn
av innsamlete rapporter fra medlemmene
hevdet vi at våre forsendelser i snitt har
tatt 8 dager etter nyttår, men at vi også
har eksempler på betydelig lengre opphold i postsystemet, inntil 10-14 dager. Vi
påpekte at det er pasientene som blir skadelidende, og at pasienten som trengte en
ny tannerstatning tidligere kunne få den i
løpet en uke, nå kan risikere å måtte vente
i 2-3 uker. Dette er en uholdbar situasjon
for bransjen, og ikke minst for pasientene.
Vi mener at tannteknikerne i Norge får på
seg et rykte om lange leveringstider, men
det stemmer ikke. Produksjonstiden ikke
er endret, men derimot er det Posten som
ikke innfrir sine lovede leveringstider.

Norges Tannteknikerforbund spurte i vår
klage hva Posten vil gjøre for å avhjelpe
den prekære situasjonen? Å gå over til å
sende som bedriftspakke er uaktuelt da
det vil fordyre produksjonen, og det er pasientene som blir skadelidende ved økte
kostnader.
Etter tre uker fikk vi et svar fra Postens
kundeservice totalt blottet for selvinnsikt,
og uten tegn til å ta ansvar for problemene
vi opplever. De skylder på mye dårlig vær,
mye snø, stengte fjelloverganger og innstilte fly. I tillegg hevder de at det er mye
feiladressering fra våre medlemmer. Pressesjefen i Posten har sågar uttalt til NRK
Radio Hordaland at sammenslåingen har
vært vellykket. Det kunne ikke stå uimotsagt og NTTF sendte derfor vår klage til
ham også.
Etter at forbundets klage også ble sendt
pressesjefen, fikk vi endelig et svar fra
konsernet Posten som viser en tanke
selvinnsikt. De skriver blant annet: «Vi beklager at vi dessverre ikke har klart å innfri vårt mål om 2 dagers fremsendingstid
for all brevpost etter 01.01.2018. Vi forstår
at dette medfører store ulemper for dere
og deres kunder/forbindelser og beklager
sterkt det inntrufne.» Det er da noe.

Det hjelper lite at
både medlemmer og
leverandører yter god
og rask service, når
våre leveranser ikke
kommer frem i tide
ene og alene på grunn
av at Posten svikter.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

NTTF har også sendt klagen til alle medlemmene i Samferdsels- og kommunikasjonskomiteen, til medlemmene i
Helse- og omsorgskomiteen til orientering,
og til samferdselsministeren. Forbundet
har mottatt flere tilbakemeldinger fra
representanter i begge komiteene som
takker oss for at vi synliggjør problemstillingen, både når det gjelder pasientaspektet og postens manglende måloppnåelse. I
slutten av april måned skal NTTF på møte
med stortingsrepresentanter fra Høyre fra
begge komiteene.
Daglig leder har i tillegg hatt tett dialog
med stortingspolitiker Arne Nævra (SV),
og han har stilt spørsmål til samferdselsApril 2018 | Tenner i fokus | 3 |

ministeren om sammenslåingen av
A- og B-post og konsekvenser for blant
andre tanntekniske laboratorier med
utgangspunkt i en rapport fra NTTF.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
svarer blant annet at når det gjelder eksemplene representanten Nævra viser
til, blir vanlige brevsendinger ikke sporet og det er derfor vanskelig å finne
årsaken til at enkeltsendinger blir forsinket. Generelt vil en fremsendingstid
på mer enn 3-4 dager bare skje unntaksvis og kunne skyldes vær- og føreforhold, mangelfull adressering, feil
porto eller driftsavvik. Etter innkjøringsperioden har Posten ikke indikasjoner eller eksempler på systematiske
avvik i produksjonen.
Daglig leder og jeg tok også opp problemstillingen på møte med NTF, og de var
på møte i Helse- og omsorgskomiteen
på Stortinget i mars måned hvor de tok
opp den katastrofale postsituasjonen.
I tillegg har det vært to oppslag i Avisa
Nordland om saken. De har intervjuet
et av NTTFs medlemmer og representant fra Posten. I disse oppslagene
skylder Posten på feiladressering - og
det for småpakker sendt til kunder
våre medlemmer har hatt i årevis.
NTTF slipper ikke taket i denne saken
og vi jobber videre på flere fronter. Det
være seg politisk eller overfor Posten.
Vi vil også undersøke om det er mulig
å få til en gunstig avtale med Posten,
eller om det finnes muligheter for å få
kompensasjon for økte portoutgifter
dersom det viser seg at tannteknikerne
må ta i bruk ekspressforsendelser i
stort omfang.

Bakgrunnen for at det skal utarbeides nye
retningslinjer er at det i to stortingsmeldinger
har vært påpekt at det er behov for å endre
utdanningene slik at de er i tråd med tjenestenes
kompetansebehov og brukernes behov.
Hva skal tannteknikerstudiet
inneholde i årene fremover?

Det skal opprettes en ny overordnet
felles rammeplan for alle de 19 helseog sosialfaglige grunnutdanningene
på universitets- og høgskolenivå. I tillegg skal det utarbeides retningslinjer
for hver av utdanningene. Det er satt
ned en programgruppe for tannteknikerfaget som arbeider med dette.
Gruppen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og er bredt sammensatt av representanter fra utdanningen,
bransjen, universitetene samt med en
representant fra studentene.
Bakgrunnen for at det skal utarbeides
nye retningslinjer er at det i to stortingsmeldinger har vært påpekt at det er
behov for å endre utdanningene slik at
de er i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. For å lykkes med dette er det nødvendig å sikre
et bedre samspill mellom tjenestene
og utdanningene. Som en viktig del av
arbeidet skal programgruppene være i
dialog med relevante profesjonsorganisasjoner og andre interessenter om
utarbeidelsen av retningslinjene. I den
forbindelse deltok NTTF på informasjonsmøte i Kunnskapsdepartementet
12. mars, og vi har intensjoner om å ha

en god dialog med programgruppen for
tannteknikerfaget.
Tannteknikerutdanningen har gjennomført en undersøkelse blant alle tanntekniske virksomheter i Norge. Resultatet
skal brukes i arbeidet med å tilpasse tannteknikerstudiet til fremtidens behov, som
følge av de nye nasjonale retningslinjene.
Denne spørreundersøkelsen var sendt ut
til alle medlemmene via NTTFs administrasjon. Vi håper at mange sendte inn
svar, og var med å bidra til at programgruppen får et bredest mulig grunnlag
for å tilpasse utdanningen i tråd med
bransjens og samfunnets behov.
Den 20. april var det fagdag ved OsloMet,
og i tillegg til et interessant fagprogram,
vare det mer utfyllende informasjon
om de nye retningslinjene, og det var
mulighet for å delta i diskusjon rundt
hvordan tannteknikerstudiet skal tilpasses for å møte fremtidens behov.
Hva skal tannteknikerstudiet inneholde
i årene fremover?
Jeg mener dette er en unik mulighet
til å være med å påvirke studieplanen,
slik at vi får utdannet tannteknikere
med fremtidsrettet kompetanse tilpasset samfunnets og bransjens behov.

Hederstegn 2018
Vi ber om at lokalforeninger eller medlemmer som har forslag til hederstegnkandidater, det vil si personer som har
fremmet NTTF som organisasjon, medlemmenes interesser eller tannteknikerfaget på en spesiell måte, sender disse til
Hederstegnkomiteen v/daglig leder. I forslaget ber vi om at det i tillegg til navn og kontaktinformasjon på foreslått person
også leveres en begrunnelse for forslaget. Hederstegnkomiteen vil vurdere alle innkomne forslag i henhold til statuttene.
Eventuelle hederstegn deles ut i forbindelse med Fagsamlingen i september.
Spørsmål kan rettes til medlemmer av Hederstegnkomiteen:
Grete Strand, grete.strand@hotmail.no | M 90 18 29 42
Nils Christian Rieber-Mohn, nilsrieberm@halden.net | M 93 02 82 56
Karen Tveitevåg, karen.tveitevag@gmail.com | M 90 12 50 83
Forslag sendes til daglig leder på e-post helle@nttf.no innen 1. juni.
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Målorienterte visjoner
Oversatt fra «Das Dental Labor» 1/2018 side 82-83, av tanntekniker Stein Staal
Illustrasjon: Adobe Stock/© zaieiunewborn59

Hvordan kan det være at noen tannteknikere oppnår svært gode resultater og andre
bare når opp til en solid standard? Likevel kan begge være vellykkede og tjene
penger. Det finnes tannteknikere som har vokst opp med digitalisering og har store
forhåpninger om å oppnå resultater som er helt i tråd med naturens eget produkt.
Imidlertid vet de ofte ikke hvordan de skal realisere sine mål. I denne artikkelen
finner de ut av det!

Hvordan håndtere oppgaven?

La oss se for oss et særtilfelle, som vi her kan kalle
Maximilian. Selvfølgelig kan han også koke vann – men
han får det alltid til å smake bedre! Spørsmålet er, hvordan får han dette til? «Håndtering» er det magiske ordet
som gjør et gjestebesøk svært verdifullt. Som gjest får
man også anledning til å kikke en topp utdannet tanntekniker over skulderen. Man lærer av ham, memorerer
hans arbeidsteknikk og kopierer hans fremgangsmåte.
Her kan vi trekke paralleller til toppidretten hvor alle
deltakerne før start har gjort seg et mentalt bilde av det
som skal foregå. Maximillian tar så for seg en fotoover-
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sikt av pasienttilfellet og planlegger resultatet ved å
fysisk modellere en vokskopi eller benytter et virtuelt
planleggingsverktøy. Han gjør ferdig et provisorium,
bearbeider sin visjon og omsetter dette til en løsning.
Nå har han et klart bilde av det ønskede resultatet og
han kan styre mot målet. Han overfører dermed sin visjon fra mulighet til realitet.
Mange av disse arbeidsstegene minner om utviklingsprosessene som Design Thinking benytter seg av. Disse
sprang ut fra industridesignkretsen ved Stanford University i USA. England. Design Thinking-prosessen

skapte et konsept for kreativ problemløsning som også
lar team fra flere forskjellige fagområder utvikle fremstående innovative produkter og ytelser som er tilpasset behovene til målgruppen.
Her kan det også være nødvendig med kursjusteringer,
men sannsynligheten for å nå målet øker voldsomt i
motsetning til å la tilfeldigheten råde. Derfor er det
verdt å sjekke hvilken fremdriftsplan og hvilke forberedelser vi skal følge. Hvis vi kjenner den nøyaktige
prosessen fra forberedelsene fram til resultatet kan vi
integrere det i vårt daglige arbeid og tilpasse det til våre
egne personlige behov.
Visualisering

Hva er grunnen til at så mange mennesker ikke når sitt
mål? Fordi de ikke har en forestilling om og heller ikke
et konkret bilde av målet. Her er et eksempel: I en dokumentar diskuterte barn blant annet det å gå en lang
vei til skolen. Da en gutt ble spurt om hva han ville bli
da han ble voksen, svarte han: Jeg vil bli pilot og fly over
alle land som en fugl. Han spredte armene sine og viftet
med dem som en fugl. Og her ligger nøkkelen. Denne
gutten hadde ikke bare skolen som mål, men også målet
bakenfor målet klart for seg. For da han tenkte på dette
opplevde han det med alle sansene i kroppen sin. Jeg er
sikker på at han en dag vil oppnå å bli pilot.
Andres drømmer

Hvorfor har det seg så at mange mennesker som eier
dyre eiendommer, stilige biler, luksuriøse klokker
og merkeklær, fortsatt er ulykkelige? Er det mulig at
de har oppnådd mål som de bare trodde de trengte å
oppnå? Er disse drømmene andres drømmer? På den
annen side kjenner vi også folk som begrenser sine ønsker. Når de ble spurt om hva de ønsket deres inntekt
skulle være, svarte de: «Jeg vil være fornøyd med 65
000 euro i årslønn.» På spørsmålet: «Hvorfor ikke 120
000 euro?» svarte de: «Det går ikke, jeg har ikke studert noe fag og jeg kommer fra et borgerlig hjem.» Disse
menneskene snakker ut fra en viss overbevisning, en
såkalt begrensende tro. Hvem sier at det ikke er mulig?
Det er nok av livshistorier som viser det motsatte.

Hvem gjør deg glad?

Under hvilke forhold er du lykkelig - og hva eller hvem
er det som legger grunnlaget for den følelsen? Her er
svaret: Det er bare du selv! Som det heter fra gammelt
av: «Enhver er sin egen lykkes smed». Den som stadig
lar seg styre av anerkjennende tilbakemeldinger fra
andre begir seg inn i et avhengighetsforhold. Derved
er sammenlikning tilfredsstillelsens største fiende. Alle
kan stille seg spørsmålet om hva han og hun virkelig
vil oppnå i sine liv og hvorfor. Hva ønsker du å se tilbake på og hva slags fotavtrykk vil du legge igjen? Den
som er klar over dette, vil føle seg heldig hver gang han
krysser målstreken. Fra lykkens topp har du en strålende utsikt over nye mål. Men det er ikke uvanlig at
man på vei til målet ser at det egentlige målet er et helt
annet sted. I alle fall er det svært avgjørende at man i
det hele tatt starter.
Du har nådd målet!

De som ønsker å erklære 2018 sitt personlige suksessår, kan få hjelp til å definere sine mål ved å delta i
ett eller flere av de mange endagsseminarer som hele
tiden tilbys for å lære å formulere dem, kontrollere
hindringer og begrense påvirkning fra andre og derved
gjøre målene oppnåelige.
Mer opplysning om Design Thinking finner du på
denne linken:
https://dschool.stanford.edu/resources-collections/
a-virtual-crash-course-in-design-thinking

Forfatter
Tannteknikermester
Christian Lang
Dental-Business-Coach
E-post: info@dental-business-coach.de
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"Have a dream and great things will happen"
Shigeo Kataoka

Morfologi på
japansk
Av tanntekniker Caroline Wabnitz (tekst og foto) | caro.wabnitz@gmail.com

Nigatsu-do, buddhistisk temple i Nara

Første gang jeg hørte om Osaka Ceramic Training Center (OCTC),
var på et master ceramic kurs for ca. 10 år siden. Da bestemte jeg
meg for at denne skolen ville jeg besøke i framtiden.
Jeg hørte at man kan lære å lage «ekte»
tenner der. Shigeo Kataoka grunnla
skolen i 1983. Han er en av de mest
anerkjente tannteknikere, foredragsholdere og forfattere i hele verden.
Over 1 600 japanske studenter har
siden da gjennomført 1-års kurser.
Det er en intensiv etterutdanning etter
tannteknikerutdanningen. Først lærer
man å etterligne tannformer og overflatestruktur ved hjelp av naturlige
tenner, duplisert i gips som forlegg
og med intensiv fokusering på detaljer. Hver enkelt tann skal bli spikket
ut av en gipsblokk. Deretter følger
oppvoksing og til slutt sjiktskjema for
porselenslegging og forståelse for lysinnvirkning.
Tannteknikere fra utlandet har mulighet til å studere ved OCTC i én måned,
fire ganger i året. Fra 2018 har sjansen for å få plass blitt større da det er
tillatt med fem utlendinger per måned,
altså 20 stykk per år. Før var det kun
tillatt med en utenlandsk student i én
av disse fire månedene.
| 8 | Tenner i Fokus | April 2018

Etter nesten tre år på venteliste, fikk
jeg svar kun to måneder før kurset
skulle starte. I løpet av to uker planla
jeg reisen, bestilte flybilletter og hotell
samt klarte å få permisjon fra jobben.
Startvanskeligheter som sykdom og streik
ved flyselskapet var ikke akkurat det
jeg hadde ønsket meg. Etter ombooking
og en lynrask pakking kom jeg tidligere til Osaka enn forventet. Allerede
på flyplassen fikk jeg kultursjokk. Da
jeg ventet på bussen som skulle bringe
meg til Kyoto, var spørsmålene mange.
På bakken sto mange japanske tegn i
flere farger. Få japanere prater engelsk
eller veldig dårlig i så fall og jeg visste
sjelden hva jeg skulle få å spise når
jeg bestilte mat i restauranten. En helt
annen verden åpnet seg for meg.
Første uke hadde jeg tatt meg fri, og dro
til Kyoto. En av Japans mest besøkte byer
med mange templer og helligdommer.
Det sies at denne byen har mye av
Nippons historie å by på. Det japanske
språket hørtes merkelig ut i begynnel-

sen, uvante lyder kom fra trafikklysene
når det var grønt lys, små biler som jeg
aldri hadde sett før, nye lukter fra gaterestauranter og matcha-te i diverse varianter og matretter. Jeg spiste med pinner
i fem uker, kunne på hvert gatehjørne
kjøpe drikkevarer fra automater, og det
fantes alltid, og overalt, et varmt dosete.
Da jeg kom til Osaka var jeg frisk igjen,
full av energi og motivasjon. Mr. Shoji,
administrator og lærer ved skolen traff
meg i resepsjonen på hostellet, hvor jeg
leide en leilighet. Han viste meg undervisningsrom, der helgekurset holdt på
med å legge porselen. Så inviterte han
meg på mine første udon nudler, viste
supermarkeder i nærheten og anbefalte restauranter underveis.
Første kursdag kom og jeg fikk et navneskilt på japansk samt en boks med
mange gipstenner i. Jeg ble kjent med 20
japanske elever samt fire andre utlendinger som jeg skulle dele kurstid med.
De kom fra Sveits, Serbia, Russland og
Australia. Vår internasjonale konstella-

Utstyr, forlegg og
gipsblokk. Alt som
trengs for å spikke
en gipstann

Japanske og utenlandske elever med Kataoka og lærerne
(Foto: Tetsuya Shoji)

Kataoka sensei forklarer om symmetri av fortenner
(Foto: Tetsuya Shoji)

sjon satte praten i gang. Noe som blir
sett på som ganske uhøflig blant asiatene, men deres måte å akseptere omstendigheter er annerledes enn vår. De
japanske elevene syntes at vi var ganske underholdende og etter noen dager
forsvant deres sjenerthet. Med enkel
engelsk, Google translate samt hender
og føtter, var det mulig å kommunisere.
Å le kan man på alle språk.
Mest imponert var jeg av disiplinen
de legger i arbeidet. Skole fra kl. 8
til 18 og noen timer jobb eller spikking hjemme var en helt normal dag
for dem. Japanerne slapper av eller
sover på toget, der ingen prater. Det
er forbudt å bruke mobil av hensyn til
andre. Med så mange mennesker i et
land med så mange regler fungerer alt
overraskende smidig. Til og med finnes
det regler for hvordan du står i kø for
toget, som kjører akkurat på sekundet!
Mr. Kataoka underviste i porselensbygging på mandager og tirsdager. Vi lærte
om morfologi av den enkle fortann, en tre

ledds bro og to sentraler hvorav en krone
og en fasett. Hans sjiktskjema er det mest
avanserte jeg noen ganger har vært bort
i. Mr. Wakita, tanntekniker, Ivoclar
instruktør og lærer som underviser på
onsdager, viste oss en fantastisk måte
å male på monolittiske kroner. Enda en
aha-opplevelse. Mr. Nakamura hjalp
oss med tips og tricks om spikking. Han
sjekket våre case og viste med stolthet
og litt galskap i øyene sine verker som
for eksempel hele kjever med spikkede tenner og et helt kranium, han
hadde laget av hard voks.
Å spikke hver dag og beskjeftige seg
med en bestemt tann i flere timer, er
noe man må tillate seg og dykke ned
i. Når man har akseptert at man kommer til å bruke ni av sine 24 timer med
denne tanna kommer man i en meditativ stemning. Når man bruker flere
minutter på en perikymata føles det
ganske langt unna resten av verden.
Mr. Kataoka ga oss til slutt et sertifikat
på original japansk papir med OCTC-

Fushimi Inari
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Wakita´s undervisning i staining og glaze

Ekte tenner og porselens tenner blandet som
forlegg for å lage en hel tann av porselen

En lykkelig tanntekniker
(Foto: Uros Jovanovic)

tegn som vannmerke. Han inviterte oss
til å spise på restauranter hvor ingen av
oss hadde fått adgang uten en japaner.
Maten var spesiell og alt skulle testes:
Varm og kald sake, den giftige fisken
fugu, kobe-biff og mye mer. Jeg skulle
ønske jeg hadde enda to tre måneder…
Tilbake på min norske arbeidsplass
kunne jeg bruke mye av det jeg hadde
lært. Jeg hadde tilegnet meg nye måter
og vinkler å se på en tann. Flere orienteringspunkter fant veien inn i mine
rutiner. Det var gull verdt å kunne
bruke så mye tid på intens øving av
individuell morfologi.

Nakamura sensei viser en
hodeskalle laget av voks

Jeg har kun gode minner om japanerne.
Selv om jeg ofte var den eneste europeer på T-banen eller i restauranten
følte jeg meg aldri utenfor. De er hjelpsomme, hjertelige og gjestfrie.
Avsluttende vil jeg takke mine sponsorer: Tannsmia AS som er min nye arbeidsplass fra mai 2018. Artinorway AS som
ga meg en måneds permisjon. Akademisk studieforbund og VOFO som støttet
meg med reiseutgifter. Og Helle som
gjorde meg oppmerksom på dette.
| 10 | Tenner i Fokus | April 2018

Besøk på en japansk restaurant med Kataoka

Ikke på lager
Med en løsning fra Atlantis CustomBase har grensene for hva du kan forvente
fra en skrueretinert løsning, blitt utvidet. Fra designmuligheter og unik
vinklet installasjonstilgang¹ til implantatkompatibilitet. Dette gir deg de beste
oddsene for å lykkes.
1. Foreløpig kun tilgjengelig for Astra Tech Implant System, OsseoSpeed EV.

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

Fig. 1

Fig. 2

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

Digital implant workflow
Connect to the future
Planning and
guided surgery

Digital
impression

Restorative
solutions
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Atlantis® CustomBase solution

Skjønnhetsfeil eller
sjarmerende?
Oversatt fra «Das Dental Labor» 1/2016 side 50-53, av tanntekniker Lars Alhaug
Nøkkelord:
Non-Prep-Veneers
Brennmodeller
Skallfasetter
Diastema

Små skjønnhets«feil» kan bli et personlig kjennetegn og av
omverdenen kanskje sett på som sjarmerende. Men det er jo
viktig hvordan vedkommende selv har det med dette. Synes
kanskje vedkommende at «feilen» ikke er så sjarmerende?
Kanskje han eller hun faktisk kunne ønske seg å bli av med
kjennemerket sitt? Her er en liten artikkel om et diastema
som var uønsket, og hvordan pasienten fikk ordnet det, uten
en gang å preparere tennene det gjaldt. Løsningen ble smekre
fasetter direkte limt på den urørte emaljen.

Den unge pasienten var ikke fortrolig med den
lille luken hun hadde mellom sentralene. Den
var der fordi disse tennene skrånet og papillaområdet ikke fylte opp mellomrommet
mellom dem gingivalt. At 21 av naturen var
litt mørkere enn 11, brydde hun seg derimot
ikke om.

En oppbygging av papillaregionen ved transplantering, kunne vært forsøkt, men ville neppe lykkes
på grunn av den biologiske bredden. Det ble besluttet å tette luken ved bruk av skallfasetter. Egnet
teknikk til dette var å bruke keramsjiktning direkte
på brennmodell. Først slo tanntekniker opp en
arbeidsmodell med uttakbare enkeltmodeller av
sentralene. En tannkjøttsmaske måtte også til for
å få et riktig bilde av papillaområdet og gingiva
generelt, noe som her var svært viktig.
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Etter at brennmodellene var sintret og wash-sjiktet lagt på og brent, la vi på det første dentinsjiktet
interdentalt og brente det.

Deretter sjiktet vi videre til full kontur
med dentin, insisal og transpamasser,
vi brente dette og så fulgte tilslipingen.

Som en grunnregel skal det ikke legges for tykke
sjikt på brennmodellene. Tar en ikke slike hensyn,
kan det oppstå riss i keramet. Da fasettene var
sandblåst ut av brennmodellene, ble de tilpasset endelig på originalmodellen, som det ikke er
saget eller slipt på.

Med bruk av plaststifter med
klebespiss kan fasettene lettere
manøvreres på plass.

April 2018 | Tenner i fokus | 13 |

Innprøvning. Vi ser at fasettene tar farge av
omgivelsene og harmonerer perfekt med
tannfargen på tennene de er ment for. Da
står bare «limingen» igjen.

Et vakkert resultat!

Forfattere

Uli Sebald
Grau Dentaltechnik GmbH
Frauenstrasse 28
89073 Ulm
www.grau-dental.de

| 14 | Tenner i Fokus | April 2018

Dr. Wolfgang Urban
Eberhardstarrstrasse 3
89073 Ulm

Just because it fits
doesn’t mean it works.

Do not put clinical success at risk. Only use precision-fit implant
restorations designed, tested and proven as a complete system.
Visit nobelbiocare.com/precision
GMT 51646 GB 1706 © Nobel Biocare Services AG, 2017. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case,
trademarks of Nobel Biocare. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in
all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability. For prescription use only. Caution: Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a
licensed dentist. See Instructions for Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.
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Ved dårlig plass til
«loddepunkt» i CAD/CAM
Oversatt fra «Das Dental Labor» 4/2017 side 52-53, av tanntekniker Lars Alhaug

I den digitale arbeidsdagen kommer vi over tilfeller som kan virke trøblete, selv om slike
tilfeller, i den tidligere «håndverkstiden», var ren rutine. Spesielt dette å utforme forbindelsen
mellom leddene, det vi kalte loddepunkt, byr på stadige utfordringer for tannteknikeren.
Standarden som gjelder for zirkonia kroneforbindelser (målt i kvadratmillimeter - mm2) må følges, og da gjelder det å
finne den eksakte avstanden mellom gingiva (papillene) og antagonistene. Når denne høyden er liten er det hensyn
å ta. Her vil jeg vise hvordan skanning av de gingivale forholdene forenkler utformingen av «loddepunktene» eller
kontaktpunktene når vi, etter skanningen, utformer dem digitalt på skjerm.
Fem steg til riktig utformede kontaktpunkt:

C1. Først skanner jeg en separat skanning av gingivaforholdene. Jeg bruker 3Shape D900. Under funksjonen («knappen») ‘Wax-Up’
skanner jeg en delmodell med intakte tannkjøttsforhold. Ved hjelp av farge på de forskjellige elementene kan jeg tydelig se hvor langt
under tannkjøttsranden prep-grensen befinner seg og hvor høyt koronalt leddforbindelsen må legges.

Tips ved dårlig plass:

Forfatter
Tannteknikermester
Markus Stang
Dental-Business-Coach
E-post: stangmarkus@arcor.de
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Jeg bruker i slike tilfeller gjerne Multilayered Zirkondioksid.
Materialblokken til dette materialet har ferdig innlagt partier
med dentin og insisal og da synes jeg det er enklere å få
fram en riktig farge når keramet/porselenet bygges videre
på zirkoniakappen. Ved ekstrem plassmangel oppnår jeg
fullgode resultater ved å benytte malfarger og glasur på en
monolittisk helzirkoniakonstruksjon.

C2. I dette pasienttilfellet er høyden fra papilla-området
mellom 35 og 34 og opp til antagonisten, kritisk. Med
programvaren kan jeg nok enkelt utforme forbindelsen
mellom leddene, men jeg må prøve å utnytte den lille
plassen mellom dem på beste og mest hensiktsmessige
måte uten å sette papillen i klem og uten at forbindelsen
forstyrrer okklusjonen. Kontaktflaten må utformes etter
forholdene.

C3. Jeg bruker zirkondioksidet Cara Zr ML, og for dette
materialet er det påkrevet med 12 til 16 mm2 kontaktflate
i forbindelsen mellom kronene i en bro, i sidesegmentene.
Jeg utformer derfor de mesiale/distale flatene som skal
forbindes så brede som mulig. Jo bredere forbindelsen er
jo mer stabil blir den.

C4. Eventuell uønsket kontakt i okklusjon og ikke
ønskelig berøring av gingiva, «fjerner», retusjerer, jeg
i den endelige bearbeidingsfasen. Så går jeg over alle
overganger og kontrollerer igjen minstetykkelsen på
kappene.

C4. Resultatet overbeviser. Med 3Shape systemet oppnår
jeg å finne det eksakte plassforholdet som er tilgjengelig
mellom gingiva (her: papillene) og antagonist. Da går
det greit å utforme en riktig tilpasset leddforbindelse.
Okklusjonen og sidebevegelsen fungerer uhindret og
forbindelsen legger seg glatt an mot papillaområdet.
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Har du lyst til å bidra
til NTTFs arbeid?
På årsmøtet 21. september skal det velges folk til styret, men også til en rekke utvalg og komiteer. De bidrar alle til å drive
forbundet fremover og sette NTTFs mål- og aktivitetsplan ut i livet.
Alle komiteer og utvalg har egne mandater som beskriver deres ansvarsområde og arbeidsoppgaver. De avholder få fysiske
møter, noen ganger telefonmøter og holder ellers kontakt på e-post. Styret har en representant i Arrangementskomiteen, Hederstegnkomiteen og Utdanningskomiteen. Daglig leder er sekretær for alle utvalg og komiteer, utenom Hederstegnkomiteen,
Kontrollkomiteen og Valgkomiteen.
Det er Valgkomiteens oppgave å komme med en innstilling til årsmøtet på sammensetning av komiteer og utvalg. De har en
stor jobb å gjøre med å finne folk og du skal derfor ikke bli forbauset om du får en telefon i nær fremtid.


Utdanningskomité

Utvalg for Avdeling Servicekontoret

Deltar i planlegging, utforming og utvikling av NTTFs kurs
og faglige oppdateringsaktiviteter, videreutvikler og oppdaterer etterutdanningsprogrammet og har ansvar for faglig
program på Fagsamlingen.

Rådgivende organ for NTTFs styret. Tilrettelegge for at bedriftene får den faglige oppdateringen som kreves, tilpasset
myndighetenes krav og markedsmessige forhold. Tilrettelegge for juridisk bistand og rådgivning innen så vel tanntekniske som økonomisk og administrative områder. Fokusere
på tilbud og tiltak rettet mot næringsutøvelsen for å skape
lønnsomme og trygge virksomheter

Arrangementskomité

Ansvarlig for alt på Fagsamlingen, utenom det faglige programmet. Det vil si vennefesten, rammen rundt, utstilling,
skaffe sponsorer, praktiske elementer osv.
Kontrollkomité

Fører tilsyn med organisasjonens virksomhet. Den skal påse at
virksomheten foregår på en betryggende og hensiktsmessig
måte i samsvar med lovgivning, organisasjonens lover og vedtekter, retningslinjer og vedtak fastsatt av årsmøte og av styret.
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Hederstegnkomité

Komme med forslag til styret om tildeling av NTTFs hederstegn basert på statuttene for hederstegnet.
TIF redaksjonsutvalg

Bidrar med artikler til TIF, jobber med innhold og videreutvikling av medlemsbladet i samarbeid med redaktøren.

Diagen – Turbogrinder
for keramikk og zirkonia
i perfekt størrelse

Best.nr

34000180

Best.nr

34000210

Best.nr
Best.nr

34000190

34000220

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

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

Exakto-Rock S Ivory

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

Exakto-Rock S Brun

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

Superhard
modellgips
i klasse IV

For mer informasjon, kontakt Hasse på tlf 22 79 20 20
eller e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Slanket bort
tannhelseseksjon
Seksjon for tannhelsesaker i Helsedirektoratet ble avviklet
like raskt som den ble opprettet. Hva skjedde? Og hvordan
har direktoratet tenkt å satse på tannhelse i tiden fremover?
Av Tone Elise Eng Galåen | Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet

I

oktober 2017 kunne Tidende
melde at tannlege Jørn André
Jørgensen var tilsatt som seksjonsleder i Seksjon for tannhelsesaker i Avdeling allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet.
Seksjonen, som var opprettet
året før, skulle ha særlig ansvar

for «tannhelsefaglig forskning og kompetanseutvikling, sosial ulikhet og utjevning i tannhelse, oppbygning av et offentlig spesialistnivå for tannleger, utvikling
og etablering av regionale odontologiske
kompetansesentre, normering i tannhelsetjenesten og samarbeidende helsetjenester, pasientsikkerhet og tannbehandlingsmaterialer.»

Et solid mandat for en egen seksjon,
skulle man tro.
Men før julefreden rakk å senke seg, hadde
Jørn André Jørgensen sagt opp og sluttet
i stillingen. Og fra 1. mars i år er Seksjon
for tannhelsesaker allerede historie.
– Seksjon for tannhelsesaker ble opprettet etter en organisasjonsvurdering i Divisjon primærhelsetjenester i
2015/16. Rett etterpå fikk vi beskjed
fra Helse og omsorgsdepartementet
om å redusere bemanningen i Helsedirektoratet. Resultatet er at vi nå har
redusert med 110 årsverk. Folkehelseinstituttet fikk tilsvarende oppdrag.

Svein Lie, direktør i Divisjon primærhelsetjenester i Helsedirektoratet, sier at grunnen til at Seksjon for tannhelse forsvant like etter
at den ble opprettet er nedbemanning i direktoratet, beordret av Helse- og omsorgsdepartementet.
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Vi skulle også reorganisere oss utfra
nye, ytre bestillinger, sier Svein Lie, direktør i Divisjon primærhelsetjenester
i Helsedirektoratet.
– Jørn André Jørgensen ble ikke lenge
i jobben?
– Og det beklager vi alle, for han hadde et
friskt initiativ. Han valgte å slutte fordi
han opplevde at premissene for stillingen
forandret seg. Da han tiltrådte var det riktignok klart at vi måtte redusere antallet årsverk, men den nye organisasjonen var ennå ikke tegnet, sier Lie.
Rammer alle

Prosessen som fulgte omfattet hele
Helsedirektoratet, såvel seksjoner som
divisjoner. Organisasjonen ble slanket
og delt inn i avdelinger.
– Det er mange avdelinger og seksjoner
som fra 1. mars vil opphøre å eksistere.
Divisjon primærhelsetjenester vil skifte
navn til Divisjon Kvalitet og forløp, og
alle seksjoner forsvinner. Tannhelsetjenesten vil høre hjemme i Avdeling
kommunale helse- og omsorgstjenester,
sier Lie.
– Hvor mange årsverk vil jobbe med
tannhelse i Helsedirektoratet etter 1.
mars sammenliknet med tidligere?
– I forbindelse med reduksjonen på totalt 110 årsverk har tannhelseområdet

i likhet med de andre måttet avgi ressurser. Nedbemanningen rammer alle.
Tannhelseområdet hadde 7,1 aktive
årsverk før nedbemanningen og er nå
redusert til 5,3 årsverk. Helt bevisst
har vi også styrket en del områder,
blant annet kapasiteten til analyse.
Det er viktig å kunne si noe om hvilke
helsepolitiske utfordringer vi vil møte
i fremtiden, sier Lie
Formålet med omorganiseringen er å
automatisere og digitalisere på de områdene hvor det er mulig. Mange fagfelt
innen helsetjenesten har ikke lenger
egne representanter i form av fagfeller
ansatt i Helsedirektoratet.
– Ingen deler av norsk helse- og omsorgstjeneste kommer til å vokse slik de har
gjort de siste årene. Vi må effektivisere
og sørge for å bruke ressursene riktig,
sier Lie.
Satser på forskning

– På hvilken måte prioriterer og jobber
Helsedirektoratet med tannhelse nå og
i tiden fremover?
– Målet på lang sikt er likeverdig
tilgjengelighet til nødvendige tannhelsetjenester av god kvalitet. Fylkeskommunene samarbeider godt med
pårørende, kommunene og spesialisthelsetjenesten om tilbudet til personer
med lovfestede rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Helsedirektoratet ønsker også økt
aktivitet knyttet til forskning og fagutvikling ved de regionale odontologiske kompetansesentrene og Nordisk
Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Dette er i henhold til enhetlige indikatorer som også inngår i
forsknings- og innovasjonsstrategien
HelseOmsorg21, og økt forskningsstøtte fra Universitetet i Oslo (UiO) og
Universitetet i Bergen (UiB) til kompetansesentrene og til Universitetet i
Tromsø (UiT).
– Vi vil også prioritere nødvendige spesialisttjenester til personer med rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, sier
Lie.
Helsedirektoratet skal gjennomføre
en evaluering av forsøksordningen
med sykehusodontologi og planlegge
evaluering av TOO-tilbudet, (tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk
angst for tannbehandling (odontofobi)),
i fylkeskommunene.
– Vi skal også videreføre arbeidet med
utredning av integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanningen av tannleger for bedre kostnadseffektivitet,
læringsmål og opptakskriterier, sier Lie.
Artikkelen var første gang publisert i Tidende
nr. 3, mars 2018.
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GDPR – ny
personvernlov
EUs nye personvernforordning (GDPR) trer i kraft 25. mai 2018. Siden den
er EØS-relevant, vil den også bli innført i Norge. Det betyr at Norge får nye
personvernregler i 2018.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Tidligere var dette et direktiv, hvor det var rom for nasjonale
tolkninger. Det nye regelverket er en forordning og teksten
som er vedtatt av EU blir da gjeldende i Norge, uten mulighet
for endringer og det vil kun være rom for marginale nasjonale tilpasninger. Den viktigste konsekvensen av at Norge
har valgt å ta inn den nye forordningen i norsk lov er, at
det ikke lengre er norske lovgivere som bestemmer hvilket
personopplysningsvern som skal være i Norge. Det er det EU
som bestemmer.
Hva er nytt?

Den nye forordningen gir innbyggerne tydeligere rettigheter
enn i dag, og den er bygget på samtykke. Det vil si den enkelte
må gi samtykke til at en organisasjon, en bedrift eller andre
oppbevarer personopplysninger om vedkommende.
Det fremgår også at den nye forordningen at bruken av personopplysninger skal formålsbegrenses, man skal kun samle
inn de opplysningene man har bruk for.
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Alle virksomheter skal ha en oversikt over hvilke personopplysninger de innsamler, hvor de kommer fra og hva som er det
rettslige grunnlaget for behandlingen. Alle virksomheter må
også ha en forståelig personvernerklæring. Den skal inneholde
informasjon om hvordan man behandler personopplysninger
og skal være lett tilgjengelig og skrevet på en forståelig måte.
Alle virksomheter skal også vurdere risiko for personvernet og
ved stor risiko må personvernkonsekvensene utredes.
De nye reglene gjelder også for virksomheter utenfor EØSområdet. De må følge forordningen, dersom de tilbyr varer
eller tjenester til borgere i et EU- eller EØS-land.
For en mer utførlig omtale av den nye personvernloven, henvises til Tenner i Fokus 5/2017 og www.datatilsynet.no.
Når blir GDPR norsk lov?

Regjeringen fremmet forslag til ny personopplysningslov 23.
mars 2018. Saken ligger nå til behandling på Stortinget og

da det samtidig foregår en prosess med innlemmelse av forslaget i EØS-avtalen, er det usikkert når loven vil tre i kraft.
Det er lite trolig at det vil skje innen 25. mai 2018 som er den
dagen forordningen blir lov for EUs medlemsland.

• Gå gjennom laboratoriets personvern sammen med en
representant fra laben pr tlf
• Utarbeide rutiner, policy og erklæringer i tråd med
gjennomgang, og legger de i Tudu
• All gjennomgang og fri support, er inkludert i pris

Hva gjør NTTF?

Som mange andre virksomheter har NTTF kartlagt vår behandling av personopplysninger, foretatt en risikovurdering
og utarbeidet en personvernerklæring. Det er igangsatt et
arbeid med å slette alle tidligere medlemmer og abonnenter
av Tenner i Fokus, både i medlemsregisteret og regnskapssystemet (med forbehold om fem års frist for oppbevaring).

Hva koster dette?

• Tudu (GDPR): 3.600 kr pr år
• Tilbud nå, fri etablering for bestilling av TUDU PV,
normalpris er 1500 kr.
• Dersom laboratoriet ikke er fornøyd med resultatet av
gjennomgang med Tudu, vil Tudu refundere årslisensen
i 2018.

Ettersom de nye reglene bygger på samtykke, må vi kontakte alle medlemmene for å høre om de ønsker å motta medlemsmail og om det er greit å videreformidle opplysninger
om medlemskap til NTTFs samarbeidspartnere på medlemsfordeler. Vi må også endre innmeldingsskjemaet vårt, og trolig blir det nye skjemaet digitalt. Vi er også inne i en prosess
for å inngå avtaler med alle NTTFs databehandlere.

For bestilling: www.tudu.no/registrering

Sist, men ikke minst har NTTFs administrasjon sendt ut maler
for personvernerklæring, kartlegging av behandling av personopplysninger og risikoanalyse til alle medlemmene. Forbundet
håper at de kan være/har vært til god hjelp.

For deg som er NTTF-medlem
NTTFs administrasjon har sendt ut maler for
• Personvernerklæring
• Risikovurdering
• Kartlegging av behandling av personopplysninger

Ny medlemsfordel

NTTF har forhandlet frem en ny medlemsfordel i forbindelse
innføringen av GDPR i Norge. Frem til 1. juli 2018 kan Tudu

Bursdager
NTTF Gratulerer
40 år

Øyvind Johansen

60 år

15. mai

Fredrik Eitzen
Martin Feldmann

7. juni
17. juli

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

Roland fres

Kvalitetsfreser Fra ROLAND til deg som har 3Shape eller TRIOS Skanner
Våtfres DWX – 4W – Åpne STL – Inlay onlay og kroner/broer
Kontakt Hasse på tlf 22 79 20 20 for informasjon og pris.

www.jacobsen-dental.no
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Praksisveiledere
Det er vedtatt nye veiledende retningslinjer for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene, herunder tannteknikere. De gjelder fra og med opptak til studieåret 2020-2021.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Universitets- og høgskolerådet for
Helse og sosialfag (UHR-HS) har på
deres møte 8. januar 2018 vedtatt
nye veiledende retningslinjer for utdannings og kompetansevurdering av
praksisveiledere. Det skjedde etter en
omfattende høringsrunde høsten 2017,
hvor også NTTF var høringsinstans.
En praksisveileder er definert som en
«fagperson ansatt på praksisstedet og
tillagt det daglige ansvaret for opplegg
og veiledning av student(er) i praksisfeltet». Retningslinjene beskriver ønsket sluttkompetanse hos dem som vil
kvalifisere seg som praksisveiledere
og det er fokus på ferdigheter. Praksisveilederutdanningen skal derfor
vektlegge praktisk trening.
Hvordan tilbudet konkret skal utformes for tannteknikere, skal avgjøres
ved OsloMet i samarbeid med praksisfeltet, det vil si de tanntekniske laboratoriene. De vedtatte retningslinjene
er formulert som læringsutbyttebeskrivelser, og de ligger på masternivå,
men de kan lett omformuleres til også
å ligge på bachelor-nivå. UHR-HS skriver i deres vedtak fra januar 2018 at
«utdanningstilbud innen praksisveiledning tilpasses nivå og omfang etter
målgruppe, herunder privat sektor.»
Det gir mulighet for at tannteknikere
uten forkunnskaper innen veiledning
også kan oppnå kompetanse som praksisveiledere.
Omfanget av praksisveilederutdanningen er satt til 10 studiepoeng, altså en
tredjedel av et semester. Læringsutbytteskrivelsen er delt inn i tre deler:
Kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse.
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NTTFs høringssvar

I vårt høringssvar var NTTF positive til
at det utarbeides veiledende nasjonale
retningslinjer. De kan bidra til å øke
kvaliteten av praksisveilederutdanningen og dermed praksisveilederne
samt status for praksisveilederne. Vi
advarte mot å legge læringsutbyttebeskrivelsen på masternivå da mange
yrkesaktive tannteknikere, og potensielle praksisveiledere, ikke har en
bachelorutdanning ettersom tannteknikerutdanningen fortsatt er relativ
ny. Forbundet mener at det kan være
direkte hemmende for rekrutteringen
som praksisveileder.

Vi var også skeptiske til omfanget på 10
studiepoeng med mindre veilederutdanningen kan tas over to semestre. 10 studiepoeng i løpet av et semester er krevende
når man samtidig har et fulltidsarbeid.
Dette ledet oss til et poeng som ikke var
omtalt i høringsdokumentet. Flertallet av
yrkesaktive tannteknikere er selvstendige næringsdrivende. Det betyr, at hver
time man er borte fra jobben vil redusere
inntjeningen. Hvis det skal være attraktiv
for en tanntekniker å (videre)utdanne
seg til praksisveileder, så må det foreligge en form for økonomisk kompensasjon, både under (videre)utdanningen
og selve praksisperioden.

MELD DEG PÅ

Fagsamling 2018
Sett av 21. og 22. september, da blir det Fagsamling 2018 på Radisson Blu Hotel Oslo/
Alna. Programmet for samlingen er sendt ut sammen med dette nummeret av Tenner
i Fokus. Der finner du mer informasjon om foredragsholdere, vennefest, priser og
påmeldingsfrister. Programmet finnes også på side 26.
Det bil blant annet bli foredrag om innfarging av zirkonia, estetikk, endringer
i tannteknikerens hverdag, gode løsninger for pasientene, digital protetikk og
intraoral skanning samt faglig forsvarlighet.
NTTFs årsmøte avholdes også under Fagsamling 2018. Vi gleder oss til en flott
dentalutstilling og et nyttig rådgivningstorg. Deltakelse i arrangementet gir 15 poeng i
NTTFs etterutdanningsprogram.
Early Bird-fristen er 20. juni!

DET SKJER I 2018
MAI
24.

SEPTEMBER
NTTF styremøte

JUNI
1.

Europeisk tannteknikerdag

2.
20.
21.
21.–22.

NTTF 84 år
NTTF styremøte
Årsmøte i NTTF
Fagsamling 2018

AUGUST

OKTOBER

24.

4.–6.
26.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

NORdental, Lillestrøm
Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

DESEMBER
28.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Får du ikke informasjon fra oss?
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre abonnenter om å sende oss
varsel om ny adresse, e-post eller telefon. Send en e-post til medlem@nttf.no
Vi sender det meste av medlemsinformasjon på e-post. Vi mangler e-postadresser til flere av dere og vil gjerne at
dere sender den til oss så snart som mulig.
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Fagsamling 2018
21.–22. SEPTEMBER

PROGRAM

Fredag 21. september
08.30

Registrering

09.00

Åpning av utstilling

09.30

Åpning av Fagsamling 2018
Kulturinnslag v/Tove Bøygard
Styreleder Karen Tveitevåg
Faglig forsvarlighet v/ Helsetilsynet (ikke bekreftet)
Dekan Pål Barkvoll

10.45

Pause

11.00

The Art of Colouring Zirkonia

12.00

Tid i utstillingen

13.00

Lunsj

14.00

Honesty, Passion and Knowledge for Outstanding Restorations

16.00

Pause

16.15

Årsmøte for medlemmer i NTTF
Tid i utstillingen for ikke-medlemmer

18.00–19.00

Tid i utstillingen

20.00

Vennefest

Marco Heidel

Ricky Lee

Lørdag 22. september
09.00

Endringer i tannteknikerens hverdag

Christopher Finstad
og Mats Fägerblad

GULLSPO

NSOR

10.00

What does CAD/CAM have to offer our laboratory?

Steve Campbell

GULLSPO

NSOR

11.00

Tid i utstillingen

12.00

Lunsj

13.00

Digital protetikk med intraoral skanning i fokus

15.00

Slutt

GULLSP

ONSOR

ER:

NOVUS Supply
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Robert Nedelcu

kulzer.com/pala

Pala®® Mondial
Pala
Mondial®®
demands.
Proven function
functionthat
thatcaters
catersfor
forallall
demands.
Flexibility
in in
allall
areas
of removable
Prosthetics.
Flexibility
areas
of removable
Prosthetics.
Pala Mondial
Mondial provides
provides increased
increasedflexibility
flexibilitywith
with its
its large
largeselection
selectionof
ofmould
moulddesigns.
designs.
It also guarantees
guarantees you
you aa consistency
consistencyinincolour,
colour,mould
mouldand
andfunction.
function.
Precisely defined
defined centric,
centric,means
meansthey
theyare
aresimple
simpletotoset-up.
set-up.
»
» Precisely
accurate function
function without
without time consuming spot
spot grinding.
grinding.
»
» Supremely accurate
resistanceand
anddurability.
durability.
»
» High abrasion resistance
and vivid
vivid surface
surfacefinish.
finish.
»
» Life-like and
tooth base
with increased volume,
volume, aid
aid papillae
papillae contouring,
contouring, eliminating
eliminating
base with
»
» Widened tooth
both dark recesses
recessesand
andvertical
verticaledges.
edges.
both

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

Giving a hand to oral health.

April 2018 | Tenner i fokus | 27 |

Inngåelse av
intensjonsavtale
Jeg er interessert i å overta en tannteknikervirksomhet organisert som et
aksjeselskap, og i den forbindelse foreslår selger at vi inngår en intensjonsavtale
før vi går videre i prosessen mot en mulig overføring av virksomheten (aksjene).
Jeg skjønner ikke helt hva som er meningen med en intensjonsavtale. Hvis en
slik avtale er relevant for oss, hva bør den i så tilfelle inneholde?
				
n.n
En intensjonsavtale er en avtale som angir
at partene ønsker å gå inn i en prosess for
å forhåpentligvis komme frem til en endelig
avtale om ett eller annet, i ditt tilfelle
overdragelse av aksjene i tannteknikervirksomheten. Det er ikke noe lovkrav om
å inngå slik avtale, og det er i all hovedsak
avtalefrihet med tanke hva partene kan
regulere i en slik avtale.
En intensjonsavtale kan være på sin plass i
tilfelle hvor partene av ulike grunner ennå
ikke er i posisjon til å inngå endelig avtale,
men at man har kommet til et stadium i
prosessen hvor man er enige om noen
grunnelementer i en eventuell fremtidig
avtale.

Aleksander Ryan er advokat
og partner i Wahl-Larsen
Advokatfirma AS.
Ryan er Norges
Tannteknikerforbunds faste
advokatforbindelse, og tilbyr
medlemmene inntil én times
gratis bistand per sak (inntil to
timer for medlemmer med mer
enn tre års ansiennitet i NTTF),
og ut over dette rabatterte
timepriser.
E-post: aleksander.ryan@wla.no
Tel.: 40 63 90 50/22 01 06 70
Web: www.wla.no
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan
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En intensjonsavtale vil ha avtalerettslig
betydning i forhold til at partene ved å
inngå en slik avtale er enige om at man
ikke har inngått endelig avtale før avtale
som regulert i intensjonsavtalen er
inngått. Dette vil redusere risiko for tvist
om endelig avtale er inngått, påstand om
dobbeltsalg og lignende.
En intensjonsavtale bør tilpasses det
enkelte forhold og partenes interesser og
behov. På generelt grunnlag kan følgende
forhold tenkes relevante:
(a) Kort om bakgrunnen for inngåelse av
intensjonsavtalen, i ditt tilfelle at partene
i den senere tid har diskutert mulig
overdragelse av aksjene i tannteknikervirksomheten, og at intensjonsavtalen

inneholder en oppsummering av de
vilkårene/hovedpunktene partene er
enige om og som skal danne grunnlag
for videre forhandlinger. Eksempelvis
kan kjøpesum og/eller prinsipper for
fastsettelse av kjøpesummen angis.
(b) Presisering av at intensjonsavtalen ikke
innebærer noen juridisk forpliktelse til
å inngå avtale om gjennomføring av
transaksjonen, men kun er ment å være
uttrykk for partenes intensjoner og ønske
om å fremforhandle endelig avtale.
(c) Vesentlige forutsetninger for inngåelse
av endelig avtale bør angis. Graden av
regulering vil variere fra sak til sak.
Eksempler på forutsetninger kan være:
• Due diligence-gjennomgang med et
for kjøper tilfredsstillende resultat
• Signering av avtaleverk
• Godkjennelse av transaksjonen fra
styrene i de involverte selskapene.
(d) Hvilke garantier den endelige avtalen
skal inneholde. Graden av regulering
vil variere fra sak til sak.
(e) En tidsplan som blant annet gir en
angivelse på antatt forhandlingstid, og
at intensjonsavtalen eventuelt faller
bort dersom partene ikke har inngått
endelig avtale innen en viss dato.
(f) Om en eller begge parter forplikter
seg til ikke å innlede eller videreføre

Forts. side 30

Besøksadresse:

Kontakt oss:

Birkebeinervegen 24,
2316 Hamar

800 41 941
salg@karasmussen.com

www.ka-rasmussen.no
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Forts. fra
side 28

forhandlinger med andre i en viss
periode (eksklusivitet). En slik
eksklusivitet for deg som potensiell
kjøper vil gi deg ro til å vurdere
et mulig kjøp, samtidig som du
ikke løper risiko for at du ikke gis
mulighet til å kjøpe etter å ha brukt
tid og penger på en kjøpsprosess.
(g) At potensiell kjøper gis mulighet
til en gjennomgang av selskapets
finansielle, juridiske og tekniske
forhold (Due Diligence) og
når Due Diligence planlegges
gjennomført og avsluttet. Hvis det
i intensjonsavtalen er fastsatt en
(foreløpig) kjøpesum, kan det være
aktuelt å ta med bestemmelser om
hva slags due diligence-funn som
skal kunne gi grunnlag for krav om
prisreduksjon.
(h) At partene forplikter seg til ikke å gi
noen uvedkommende informasjon
om at det føres samtaler/
forhandlinger vedrørende en mulig
transaksjon (konfidensialitet).
(i) Bestemmelse om kostnadsdekning.
Dersom endelig avtale ikke
kommer i stand, bør det fremgå av
intensjonsavtalen hvem som skal
bære kostnadene som er pådratt i
prosessen.

(j) At partenes forpliktelser knyttet
til intensjonsavtalen er betinget av
signering av et endelig avtaleverk,
gjerne innen en viss dato, og
at intensjonsavtalen skal anses
terminert og at partene ikke
kan utlede noen rettigheter eller
forpliktelser av intensjonsavtalen
(med unntak av blant annet
konfidensialitet) dersom endelig
avtaleverk ikke er signert innen
denne datoen. En slik dato kan
selvsagt endres senere i prosessen,
forutsatt at partene er enige om det.
(k) Bestemmelse om lovvalg og
verneting.
Vurderinger av skattemessige og
andre relevante juridiske forhold ved
transaksjonen bør gjennomføres før
man inngår intensjonsavtale, slik at
man unngår risiko for nye diskusjoner
og/eller forhandlinger på et senere
tidspunkt
Ved inngåelse av og forhandlinger
rundt en intensjonsavtale bør partene
søke bistand fra advokat slik at de ikke
trår feil.
Lykke til!
-o0o-

Har du planer om faglig
fordypning i 2018/2019?
Har du planer om å etter- og/eller videreutdanne deg i nærmeste
fremtid? Da kan du søke stipend NTTF og Norsk Orthoform Depots
utdanningsfond. Fondet støtter tannteknikere som ønsker faglig påfyll.
Fondet deler ut inntil kr 10 000 årlig, og alle som er medlem i NTTF har
anledning til å søke stipendet.
Vinneren bes beskrive sin etterutdanning og faglige utbytte i Tenner
i Fokus i etterkant av gjennomføring, og det kan også være aktuelt
å presentere resultater på senere fagsamlinger eller kurs for andre
medlemmer.
Årets søknadsfrist er satt til 21. juni 2018, og tildeling gjøres på NTTFs
Fagsamling 2018.
Benytt søknadsskjema på side 33, eller logg deg inn og last det ned fra
våre medlemssider.
Alle søknader blir anonymisert og deretter behandlet av et eget fondsstyre bestående av representanter fra både NTTF og Norsk Orthoform
Depot.
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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/Ragnhild Fridheim Richter,
Fridheim Dental a/s
Postboks 675, 4305 SANDNES
Telefon: 51 66 54 60
E-post: ragnhild.richter@lyse.net
NORDNORSK
TANNTEKNIKERFORENING
v/Onar Nøstdahl
Bodø Dentallaboratorium AS
PB 567
8001 BODØ
Telefon: 95 75 74 27
E-post: post@bododental.no
TRØNDELAG
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15
E-post: ldental@online.no
SØRLANDET
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
OSLO OG AKERSHUS
TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103, 2151 ÅRNES
E-post: terli@live.no
SOGN OG FJORDANE &
MØRE OG ROMSDAL
TANNTEKNIKERFORENING
v/Runar Aamelfot, Runar Aamelfot
Tannteknisk Laboratorium
Postboks 146, 6002 ÅLESUND
Telefon 90 68 66 79
E-post: runar@aamelfot.no
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

Skann QR koden for å se et
fullstendig bildegalleri av kasuset.

PRETTAU® BRIDGE
MED ANODISERT BAR
Zirkonzahn Education Center Brunico, Syd-Tirol, Italia

Designet med Zirkonzahn.Modellier
design software

Inﬁltrert med Colour Liquid Prettau® Aquarell

Frest med den kompakte M1 Wet Heavy Metal
freseenheten
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
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The Zirkonzahn School

www.zirkonzahn-education.com

INTERVJU MED

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

Hvorfor er du medlem av NTTF?

Jeg ble medlem av NTTF fordi jeg synes
det er veldig viktig å stå sammen og
holde sammen som tannteknikere. Jeg
håper at NTTF holder interessante kurs
der vi kan utvide vår kunnskap. Jeg
håper også å få informasjon og oppdatering når det gjelder å jobbe som
helsepersonell i Norge.
Hva får du ut av medlemskapet?

Mest av alt synes jeg det er viktig å knytte kontakter med andre tannteknikere

i vårt langstrakte land og ha mulighet
for å dele kunnskap og nyheter. Yrket
vårt er så sjeldent og vi er så få. Noen
er flinke til å hente kunnskap fra utlandet, gå på kurs og videreutdanne
seg, andre har ikke samme anledning til å gjøre det. Derfor er det så
viktig at vi kan treffes og dele alt vi
kan med hver andre. Jeg elsker faget
mitt, jeg har alltid likt å lage tenner
og jeg brenner for å løfte tannteknikk
opp til nye høyder, med all den nye
teknologien vi har fått. Jeg brenner

for at den norske befolkningen også får
mer innsyn i hva tannteknikk er og
at vi overhode eksisterer.
Jeg håper at NTTF kan være plattformen
for å oppnå dette.

Verv en tanntekniker!
Har du lyst til å vinne et reisegavekort på kr 5 000?
Da bør du delta i NTTFs vervekampanje!
NTTF avholder vervekampanje frem til årsmøtet i 2018. Det medlemmet som har vervet det største
antallet nye betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte 2018.
Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke legitimiteten vår og dels for å bedre økonomien.
Flere medlemmer vil altså være til gagn for hele forbundet. Styret håper du vil bidra.
Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00 eller medlem@nttf.no
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Norsk Orthoform Depots Utdannels

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke om stipend fra Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond
til etterutdanning pålydende kr 10.000,-. Tildelingen foretas under åpningen av Fagsamling 2018.
Søknadsfrist er 21. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2018 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

Nærmere opplysninger sendes som eget vedlegg til søknaden.
Søkerens navn:

Fødselsdato (ddmmåå)

Telefon

Bedriftens navn

E-post

Firmaadresse

Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted

Signatur

Søknaden sendes innen 21. juni 2018 til
NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller e-post:
nttf@tannteknikerforbundet.no
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Medlemsfordeler
FORSIKRING

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

NPE

Automatisk innmelding
og rapportering til Norsk
Pasientskadeerstatning.

HOTELLER

GDPR

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

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

REISEBYRÅ

Deltakelse i diplomgivende
etterutdanningsprogram

LEIEBIL

DEKK

MAT

BLOMSTER

Kontakt advokat Aleksander Ryan
på tlf 40 63 90 50 eller e-post
aleksander.ryan@wla.no
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Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)

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

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.

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

BEDRIFTSHELSETJENESTE

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

Tilgang til kurs hos vår
søsterorganisasjon i Sverige, til
rabattert pris
Mulighet til å søke midler fra
NTTF og NODs utdanningsfond
samt reisestipend fra
Voksenopplæringsforbundet
(VOFO)

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

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

ONLINE BACKUP

Tilgang på NTTFs kvalitetssystem,
inklusive en dags kurs og
skreddersøm til ditt laboratorium
Rådgivning i oppfyllelse av
myndighetskrav, herunder forskrift
medisinsk utstyr, Legemiddelverkets
utstyrsregister, Datatilsynets
registrering, nye og justerte lover
og forskrifter for bedriftseiere,
arbeidsgivere og laboratorier
Varsler når det er offentlige
anbudsrunder på tanntekniske
produkter

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

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

Giving a hand to oral health.

© 2017 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Kilde: Norges Tannteknikerforbund

EN zirkonia til
ALLE indikasjoner

FINNES DET?
Les mer på
www.den-tech.no

