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LE DE R

Nye forordninger om medisinsk
utstyr – konsekvenser for oss som
produsenter av tannerstatninger
Nytt regelverk for medisinsk utstyr trådte
i kraft 26. mai 2017, men det vil først være
juridisk gjeldende fra 26. mai 2020, og i
2022 for in vitro-medisinsk utstyr. Utstyr
lovlig på markedet under eksisterende regelverk kan selges og tas i bruk inntil åtte
år etter publiseringen (5. mai 2017) av de
nye reglene i EF-tidende. Det vil si inntil 5.
mai 2025.
Utarbeidelse av nytt regelverk for medisinsk utstyr startet i 2012. Formålet med
det nye regelverket er å styrke pasientsikkerheten og sikre lik anvendelse av regelverket i alle EU/EØS-landene.
Bakgrunnen for at arbeidet med nytt regelverk ble satt i gang, var blant annet den
såkalte PIP-saken fra 2010. Mange kvinner fikk store problemer etter å ha fått
implantert brystproteser i silikon. Disse
silikonprotesene viste seg å være fremstilt
i silikon som var beregnet for møbelproduksjon, som fyll i madrasser og lignende,
og var ikke egnet for bruk i menneskekroppen. Det har også vært problemer med
andre produkter, som hoftekuler, stenter
som ble operert inn i hjernen, og upålitelige hivtester.
Pasientene som ble rammet visste ikke
hvilke implantater eller medisinsk utstyr
de hadde fått, og hadde heller ikke muligheter for å kunne spore dette. Pasientene
blir ivaretatt i de nye forordningene, ved
at det blir innført et identifikasjonssystem
og at pasienten får et implantatkort, som
vil gi dem tilgang til opplysninger via en
offentlig database.
De nye forordningene vil bli tatt inn i EØSavtalen for deretter å bli oversatt til norsk.
Det er foreløpig usikkert når det foreligger
en oversettelse av forordningene. Forord-

ningene vil endre norsk lov og forskrift om
medisinsk utstyr, og dessuten forskrift om
håndtering av medisinsk utstyr. Legemiddelverket vil komme tilbake til høring av
disse endringene.
Det som er spesielt verdt å merke seg, er at
endringene innlemmes som forordninger.
Direktiver erstattes av forordninger for å
unngå ulike nasjonale løsninger, og skal
bidra til å fremme harmonisering på EUnivå. Direktiver er bindende i sin målsetning, men nasjonale myndigheter kan
avgjøre hvordan direktivets bestemmelser
skal gjennomføres nasjonalt. I motsetning
til dette er forordninger bindende, og vil ha
direkte virkning i alle EU/EØS-land. Forordninger gir ikke rom for fortolkninger,
men skal oversettes direkte, og kan ikke
tilpasses nasjonale forhold i en særnorsk
forskrift.
Slik jeg så langt forstår de nye forordningene,
gjelder de fleste endringene kommersielle
produkter, altså masseprodusert medisinsk utstyr som skal eller er på markedet.
Det blir strengere krav til klinisk utprøving
og krav om økt klinisk dokumentasjon.
Produsenten skal vurdere alle relevante
data for vitenskapelig validitet, analytisk
og klinisk ytelse. Det blir også krav til at
produsenter må ha en kvalifisert person
internt, med bakgrunn fra naturvitenskap,
medisin, farmasi, ingeniørfag eller juss,
som skal ha ansvar for å påse at utstyret
samsvarer med kravene i forordningene.
Små og mikro bedrifter er unntatt dette kravet, men skal ha en slik person permanent
og kontinuerlig til disposisjon. Det er også
påkrevd med et eget sertifikat for utstyr
som skal implanteres, slik at utstyret kan
spores, og at pasienten kan få innsyn i en
offentlig database. Kortet skal identifisere
utstyret og inneholde nødvendige advars-

Produsenten skal
vurdere alle relevante
data for vitenskapelig
validitet, analytisk
og klinisk ytelse. Det
blir også krav til at
produsenter må ha en
kvalifisert person
internt, med bakgrunn
fra naturvitenskap,
medisin, farmasi,
ingeniørfag eller juss,
som skal ha ansvar
for å påse at utstyret
samsvarer med
kravene i
forordningene.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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ler og forholdsregler, herunder også
utstyrets forventede levetid. Produsenten er også pålagt å ha tilstrekkelig økonomisk dekning ved krav om erstatning for skader forårsaket av utstyret.
Det blir også stilt strengere krav til
distributører/importører av medisinsk
utstyr. Forordningene stiller krav til
at alle som omsetter medisinsk utstyr
skal positivt undersøke produktet for
å sikre at den samsvarer med kravene
i forordningen. Kopi av samsvarserklæring skal leveres, og produsent og
importør skal være klart identifisert.
Alvorlig risiko med et utstyr skal meldes til myndighetene eller teknisk kontrollorgan.
Produsenter er også klarere definert,
slik at alle som fremstiller individuelt
tilpasset medisinsk utstyr er underlagt
de samme kravene. Det vil si at tannleger som fremstiller tannerstatninger
«chair side» nå er definert som produsenter av medisinsk utstyr.
De nye forordningene for medisinsk utstyr vil også ha betydning for oss som
produsenter av individuelt tilpasset
medisinsk utstyr. Kravet til oppbevaring av erklæringen, samt sporing av
materialer blir økt fra 5 til 10 år. For
implantater skal dokumentasjonen
oppbevares i 15 år som tidligere. Jeg
forstår det slik at tannimplantater blir
unntatt kravet om eget sertifikat, trolig
med bakgrunn i at de blir levert med
samsvarserklæring, som vil inneholde

De nye forordningene for medisinsk utstyr vil også
ha betydning for oss som produsenter av individuelt
tilpasset medisinsk utstyr. Kravet til oppbevaring av
erklæringen, samt sporing av materialer blir økt fra
5 til 10 år. For implantater skal dokumentasjonen
oppbevares i 15 år som tidligere.

tilsvarende opplysninger som et eventuelt sertifikat. Dette er ikke endelig
avklart.

forordningene er på hele 600 sider, og
arbeidet med å tyde og oversette dokumentet på langt nær er ferdig.

Registrering i utstyrsregisteret nasjonalt, vil bli erstattet av EUDAMED, et
internasjonalt register for alt medisinsk utstyr. Administrativt blir det
enklere for markedsaktørene, for eksempel skal registrering av utstyr og
produsenter i fremtiden gjøres i EUDAMED og ikke meldes inn til nasjonale
registre i de ulike medlemslandene. I
dag registrerer vi produsenter og utstyr i det norske utstyrsregisteret, og
myndighetene legger våre opplysninger over i EUDAMED.

Det som er helt sikkert er at det blir
tydeligere krav til markedsaktørene
for medisinsk utstyr. Kravene vil
medføre både administrative og økonomiske konsekvenser for disse. Direktiver erstattes av forordninger for
å unngå ulike nasjonale løsninger og
skal fremme harmonisering på EUnivå. Det norske markedet består av
flere distributører og importører enn
produsenter, som særlig vil bli berørt.
For pasienter og brukere av medisinsk
utstyr vil den nye forordningen føre til
økt pasientsikkerhet og fremme trygg
og sikker bruk av medisinsk utstyr i
helsetjenesten.

Det er i hovedtrekk det vi i NTTF ser
av endringer allerede, men jeg gjør
oppmerksom på at vi nok ikke har den
hele og fulle oversikt enda, da de nye
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GET BACKSTAGE WITH OUR NEW DIGITAL LINE-UP
Our crew are on tour to amplify your potential with a synchronised digital workflow
from Straumann CARES® Digital Solutions. Be at the 2018 Digital Performance Roadshow!
An epic event packed with great deals on exclusive new products and
exciting hands-on demonstrations.
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Skrueretinert protetikk
– ved bruk av CAD/CAM
Oversatt og redigert av tanntekniker Lars H. Alhaug
Artikkelen er en del forkortet

Implantatbasert protetikk er et kirurgisk – protetisk inngrep av svært stor kompleksitet. Men
i dag er det en mulighet til å sette hele «tyggeapparatet» i stand, selv om det er helt tannløst.
Artikkelen her viser et tilfelle hvor det forholdt seg slik og hva som ble gjort.

Forattere
Tannlege
Zahnarztpraxis
Dr. Valerio Di Mauro
Via San Paulo Belsito 32
80035 Nola Napoli
Tlf. +39(081) 82 32 523
valeriodimauro@libero.it
http://www.valeriodimauro.it
Tannteknikken ved
Dentallabor Oral Design
Guiseppe & M. Zuppardi
Via del P.co Margherita 23
8021 Napoli
Tlf. +39(801) 40 29 52
oraldesign@libero.it

| 6 | Tenner i Fokus | Februar 2018

Omfattende arbeide

Å sette i gang et slikt stort arbeid krever selvsagt at pasienten
er fullt klar over hva som må gjøres. Han må få forklart arbeidets mange prosesser og være innforstått med at det tar
tid. Prisen må også aksepteres, rimeligvis, men også at for
denne summen vil vedkommende få det ypperste som kan
lages innen tannteknikk i dag. Nye, estetisk suverene som
aldri før, metallfrie materialer er til rådighet for teamet. Det
som er en positiv nyvinning i våre dager er at ved bruk av
CAD/CAM kan midlertidig protetikk framstilles raskt slik
at det ikke kan sees at pasienten er i en restaureringsprosess hos tannhelseteamet.
Status

Pasienten er en 50 årig, ikke-røyker. Anamnesen (sykehistorien) er ikke god: Dårlig tilpassede partiellproteser i begge
kjever. Tennene 15, 23, 34 og 36 må trekkes. Det er rotrester av 13 og 35. Bestemt okklusjon manglet og sidebevegelser var mildest talt vanskelige. Talen var også påvirket
og estetikken var rimeligvis ikke særlig tiltalende. (Bildene
1 og 2). Røntgenbildene overbeviste tannlegen om at ingen
av tennene kunne reddes, på grunn av dårlige rotfester.
Ekstraksjon av alt gjenstående var eneste løsning, før restaureringen begynte (bildene 3 og 4).

2 Tann og bentap.

1 Utgangssituasjonen.

Teamet og pasient må være enige

Pasienten var enig i en løsning med
implantatretinert, zirkoniabasert protetikk i begge kjever. Ved hjelp av
implantatkirurgi og CAD/CAM ville så
vel tyggefunksjonen som estetikken bli
satt i stand. Der vevet var sunket inn
ville det bli kompensert med tannkjøttsfarget keram. Etter ekstraksjonene ville
pasienten få løse, midlertidige proteser
i helingstiden. Ved hjelp av dem ville
det også bli fastsatt riktige høyde og
posisjon på bittet (bildene 5 og 6).
Arbeidet i gang

Tre måneder etter ekstraksjonene satte
kirurgen inn implantatene (bildene 7 a
og b). To måneder deretter ble avtrykkene tatt og sendt laboratoriet sammen
med de protetiske parameterne for modellframstillingen (bildene 8a og b). Vi
(behandler og tanntekniker) bruker det
digitale registreringssystemet til Kavo,
Arcusdigma til dette og sender det til
laboratoriet via e-post. På laboratoriet
brukes dataene ved monteringen av
modellene og arbeidet videre på modellene i artikulatoren (Bilde 9).
Okklusjon, protrusjon og sidebevegelser settes opp og en funksjonsanalyse utføres. Voksbitt er fremdeles nødvendig
i denne semi-digitale framstillingen. Vi
kan visualisere dataene på en monitor.
Det viktigste skrittet her er å ha fått overført pasientdataene korrekt til laboratoriet. Det lykkes ved å ha en streng arbeidsgang og protokoll med færre, men
grunnleggende stepp framover i arbeidet, for blir det gjort feil, er det bare en ting
å gjøre, starte på nytt!

Tannteknikeren lager en posisjoneringsnøkkel for implantatene i kunststoff, slik
at tannlegen lettere kan sette dem på rett
sted og i gunstigst mulig retning. De nummereres. Med en OPG eller «helrøntgen»
sjekkes implantatene i posisjon (Bildene
9a og b). Så laget laboratoriet midlertidige
proteser i kunststoff, hvor alle parameterne var tatt med. Dette fungerte som en
prototype av det ferdige arbeidet, og
pasienten hadde det skruemontert i munnen i en måned (Bilde 10). I denne tiden
forsikrer vi oss om at pasienten holder en
strikt hygiene, daglig. Provisoriet, den
midlertidige protetikken, ble så kopifrest
i et «pattern resin» kunststoff for å kunne
gjøre små forandringer på disse om det var
oppdaget ting som kunne forbedres, slik
at disse nye «opplysningene» kunne
skannes. Dette er det siste skrittet før selve
zirkoniaarbeidet freses ut (11a og b).

3–4 Munnhulen etter ekstraksjon.

«Råprotesene» prøves

De ikke-ferdigbrente protesene prøves
så, og igjen sjekkes alle parametere slik
som bevegelse i alle retninger, fonetikken og smilelinje. Pasienten kan i denne
seansen eventuelt komme med forslag
om modifikasjoner angående form og
farge (Bildene 12a og b). Det er svært
viktig at pasienten blir opplært i og
forstår nødvendigheten av å holde mellomrommet mellom protetikk og gingiva
rent. Han ble instruert i bruken av mellomromsbørster, superfloss og desinfiserende munnspray (Bilde 13). Protesebasisene er laget i zirkonia. Men tennene
ble bygget til endelig fasong ved bruk
av sjiktet, dentalt porselen unntatt på
tann 24 og 25. På disse «prepareringene»

5 Parameterbestemmelser.

6 Avtagbart helsett som midlertidig.
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7a og b Implantatene på plass.

8a og b Avtrykk i polyetermasse.

9 Analog artikulator benyttes

9b OPG. Implantatene på plass.
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9a Implantatnøkkel/guide i munnen.

10 Provisoriene, de midlertidige protesene
i kunststoff skrudd på plass i implantatene.

11a Ekstrasjekk og justering i «pattern resin» materiale, før siste
skanning.

12a Innprøvning med okklusjonssjekk.

13 Instruksjon i protesehygiene med mellomromsbørster mm.

11b «Råbrent» protetikk til prøving.

12b Siste sjekk på estetikk og fonetikk.

14 Protese (OK) klar til montering med to kroner som sementeres
individuelt.

15 Tannkjøttsfarget dental-porselen sjiktet over zirkoniabasisen.

16 Protesene ferdig innokkludert.

Februar 2018 | Tenner i fokus | 9 |

17 Sidebalansen i orden.

18 Slik så det ut.

19 Og slik ble resultatet.

20 OPG etter seks år.

21 Og smilet
etter seks år.

ble det sementert egne kroner av estetisk/tekniske grunner
(bilde 14). Den tannkjøttsfargede delen av protetikken
kompenserer for innsunket tannkjøtt på grunn av manglende bensubstans under vevet. Skulle dette kompenseres kirurgisk, slik at kjevene fikk mer vanlig form, ville det
medføre transplantasjon av ben og bruk av avansert kirurgi
(Bilde 15).
Vellykket resultat

Arbeidet ble vellykket. Estetikken passet pasienten og okklusjonen, sentrert og i sidebalanse, ble fin og stabil (Bildene
16 og 17). Protesene innfridde alle pasientens håp og ønsker
både utseendemessig, så vel som det funksjonelle, og forand| 10 | Tenner i Fokus | Februar 2018

ringen var da også en mektig «make-over» (Bildene 18, 19
og 21). Vi tok OPG og kontrollerte arbeidet etter seks år og
resultatet var fremdeles optimalt (Bildene 20 og 21).
Sluttord

Den tekniske utviklingen innen tannteknikken gjorde det
mulig å hjelpe denne pasienten med en vel planlagt og likevel rask totalløsning. I dette tilfellet laget vi to helproteser
med zirkoniabasis. Tennene ble utformet med dentalt porselen og «tannkjøttsdelen» av protesene ble påbrent gingivafarget porselen. Det hele montert på henholdsvis seks (OK) og
syv (UK) implantater. Resultatet ble svært tilfredsstillende
og også etter seks år er alt som det skal.

Press til perfeksjon!
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Den revolusjonerende nye presskeramen som
kombinerer styrke, estetikk og brukervennlighet!

GC NORDIC AB
tel: +46 8-506 361 85
info@nordic.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com
www.facebook.com/gcnordic
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TANNTEKNIKERE I ØSTFOLD

Hyggekveld med
pizza og bowling
Av Stein Brath (tekst og foto) | st-brath@online.no

For en tid tilbake var tannteknikerne i Østfold samlet
til et møte I Sarpsborg i håp om å restarte lokalforeningen. Det var Knut Fredriksen i kraft av fungerende
leder for lokalforeningen og ledelsen i forbundet som
innkalte til møtet. Både styreleder Karen Tveitevåg og
daglig leder Helle Hagenau var til stede. Det var bra
fremmøte og god stemning denne kvelden, så det ble
bestemt å møtes senere, i håp om å få liv i lokalforeningen i Østfold på nytt.
Knut Fredriksen tok på seg denne oppgaven sammen
med Torill Finkirken og Nils Christian Rieber-Mohn.
De har jobbet bra, og 1. februar ble det et nytt møte i
Sarpsborg. Denne gangen møttes ca. 20 tannteknikere,
både ansatte, laboratorieeiere og noen pensjonister, til
en hyggekveld på 42 Bar og Bowling i Sarpsborg.
Kvelden startet med hyggelig samvær og pizza, og
senere ut på kvelden ble det tid til noen runder med
bowling. Det var tydelig at folk hygget seg i dette uformelle miljøet.
Gjennom dette, og fremtidige møter, håper man at deltakerne skal bli godt kjent med hverandre, og at man
får en god faglig og sosial atmosfære.
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NobelProcera® Implant Bridge
Nye NobelProcera Implant Bridge kombinerer høytranslusent
zirconia i flere lag med fullanatomi og vinklede skruekanaler.
Det gir en sementfri, sterk og estetisk løsning.

Minimer risikoen for porselensfraktur og omgjøringer.

Optimaliser estetikk og okklusal
tilgang med vinklede skruekanaler.

Spar tid og unngå problemer med
sementoverskudd ved å velge en
skrueretinert løsning.

NobelProcera kvalitet med nøyaktig
passform hver gang.

Les mer på: nobelbiocare.com/fcz

GMT 52732 © Nobel Biocare Norge AS 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.
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Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra u
 tlandet,
og rask digital utvikling, kan det være krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier. Det krever nytenkning og
originale løsninger for å møte framtiden.
Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og
spesialiserte produkter. I denne 18. artikkelen har vi besøkt Dentalforum i Oslo.

På besøk hos
Dentalforum i Oslo
Av Stein Brath | st-brath@online.no Foto: Anve Toverud og Stein Brath

Det var Tor Løwer-Nilsen og Ivar Pleym som startet opp Dentalforum i 1985. De hadde begge
gått i lære hos Tore Bjerk, og var ansatt hos ham i ti år innen de startet Dentalforum sammen.
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DENTALFORUM

De første lokalene de hadde lå i Schweigaardsgate. Her drev de i fem år før de flyttet til
større lokaler i Kjølberggata, hvor de drev
fram til 2003. Da ble også disse lokalene for
små, og de flyttet opp til sine nåværende
lokaler i Trondheimsveien 184 på Sinsen.
Her disponerer de ca. 600 kvm fordelt over
to plan. Produksjonslokalene ligger i 6.
etasje, og de disponerer denne etasjen
alene. Lokalene er lyse og vennlige med
godt avpassede farger. Det er god plass
og arbeidsplassene er hensiktsmessig
plassert i lokalet. I etasjen under har de
garderobe, kontorer, lagringsplass samt
et hyggelig spiserom, som også kan være
et hyggelig og praktisk sted å holde foredrag og info-møter for kunder og ansatte.
Ivar ga seg for 12 år siden, og gikk da
«all in» i Right Price Tiles. Det resulterte i
en fusjon hvor Anve Toverud kom inn på
eiersiden, noe senere fusjonerte Kristian
Elton seg inn.
I dag driftes Dentalforum av tre aktive
eiere: Tor Løwer-Nilsen, Anve Toverud
og Kristian Elton.
Det er nå 20 personer som arbeider på
laboratoriet, og som Tor sier, så har de tre
eierne fordelt ansvaret for produksjonen
mellom seg.
Tor sitter mest i produksjonen og arbeider
hovedsakelig med store implantatkasus.
Han er mye ute hos tannlegene. Der er han
er med på å ta avtrykk og å prøve inn arbeider.
Innprøving av arbeider gjøres også på lab oratoriet. Det gjelder også bittregistrering og
oppstillinger m.m. De har i det hele mye
pasientkonsultasjon på laboratoriet.
Kristian sitter også i produksjonen. Hans
arbeidsoppgaver er mer rettet mot porselensopplegging, og i tillegg tar han hånd om en
del administrative oppgaver.
Anve er daglig leder, og i den sammenheng
tar han hånd om «alt det andre».
På Dentalforum har de også en avdeling som
driver med import. Denne avdelingen står
for ca. halvparten av firmaets omsetning.
Det å begynne med import var noe som presset seg på fra tannlegene. Mens de fortsatt
var i Kjølberggata merket de at de store
kundene deres etter hvert bare etterspurte
fronttenner. Premolarer og molarer uteble.
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De måtte da ta en ringerunde for å etterlyse
krone- og broarbeidet i dette segmentet.
Det kom da for en dag at disse arbeidene
hadde tannlegene begynt å sende til
utlandet via de importfirmaene som
eksisterte på den tiden. Fronttennene
derimot kunne de ikke sende til import,
da de krevde bedre estetikk og gjerne
pasientkontakt med innprøving.
Da svarte Dentalforum med å starte med
egen import. De valgte å starte et samarbeid med et laboratorium i Estland.
Dentalforum var på den tiden «partnershiplab» hos Hereaus Kultzer. Gjennom
denne avtalen fikk de prøve ut materialer
og utstyr. De kom i kontakt med laboratoriet i Estland da de hadde samme avtale
med Hereaus Kultzer. De ingikk en inten| 16 | Tenner i Fokus | Februar 2018

sjonsavtale med laboratoriet i Estland
som hadde en varighet på fem år. Avtalen
krevde at prisen skulle være den samme
gjennom avtaleperioden. En pris som
skulle være konkurransedyktig med
annen import til Norge. Avtalen ble inngått i den perioden da Estland ble medlem
av EU. Gjennom dette medlemskapet
overførte EU store pengesummer til
Estland, som igjen resulterte i at prisene
økte med nærmere 50 prosent i perioden.
Da avtalen skulle reforhandles klarte
de ikke å levere til de prisene som krevdes
for å fortsatt kunne konkurrere med annen
tannimport til Norge.
Dentalforum måtte da se seg om etter en
ny samarbeidspartner, og ikke overraskende havnet de i Kina. Dette samarbeidet

har gått meget bra. Den største utfordringen er avstanden. Det var lett å ta en
tur til Estland. Avstanden var kort, og
ikke sjelden kom det tannteknikere fra
Estland til Norge for opplæring. Nå må
folk fra Dentalforum reise til Kina to til
tre ganger i året, og de må beregne å være
borte i en uke.
I den senere tid har de erfart at importen
har stagnert noe, og egenproduksjonen
har økt.
De fleste som arbeider i produksjonen på
Dentalforum er autoriserte, og de aller
fleste har norsk utdanning.
Mange av våre ansatte har jobbet her i
over 20 år. I det siste har vi også ansatt

presse på den nyinnsatte fiksturen i tilhelingsperioden. I disse tilfellene lager
de kuleklammer på protesen for å motvirke dette presset mot fiksturer og bløtvev. Kirurgene har også blitt flinkere til
å bruke stent, slik at vi som tannteknikere
kan komme med vår mening om hvor
fiksturene bør stå av estetiske årsaker.
I de senere år har det gjensidige samarbeidet mellom tannlege og tanntekniker
blitt mye bedre. Erfaringer har gjort
forståelsen for hverandres utfordringer
og begrensninger mye større.

flere nye tannteknikere, blant annet to
tannteknikere fra høyskolen.
- Det er ikke så enkelt for høyskolen å følge
opp på den raske uviklingen vårt fag har i
disse dager, mener Tor. De har trange
budsjetter de må holde, og skal lærekreftene klare å følge med i denne utviklingen må de kurses. Det er ikke enkelt.
- Studentene må være klar over at det er
etter at de er ferdig på høyskolen, og har
fått seg en jobb på et laboratorium, at
«læretiden» virkelig begynner, sier Tor
med ettertrykk. - Det er da man virkelig
må stå på. Det er opp til enhver hvor langt
de vil nå i faget. I dag er faget blitt så spesialisert at det er sjelden at et menneske
følger et arbeid fra a til å. Som regel
blir man sittende på en avdeling. Det
kan for eksempel være skanning, printing eller opplegging av porselen m.m.
- Etterspørselen etter tannteknikere med
kunnskap i avtakbar protetikk er nå
økende blant annet på grunn av HELFOreformen, som er en refusjonsordning
hvor man kan få dekket en del av tannlegeregningen ved enkelte behandlinger.
HELFO krever som regel at tannlegen skal
behandle pasienten på rimeligste måte og
dette innebærer ofte at pasienten får en
protesebehandling. Dette beklager Tor
da han mener at man ofte hadde fått mer
ut av pengene ved å gi pasienten en krone-/
brobehandling med en gang.
Ellers mener Tor at skolen fungerer bra.
Det han beklager er at det bare er to inntak

hvert tredje år, og at det er stort frafall på
grunn av at bl.a. enkelte bruker denne
utdanningen for å få poeng til å søke på
annen utdanning.
Dentalforum var veldig tidlig ute med investering i freseutstyr, samt å sette seg
godt inn i den digitale produksjonen. I
dag ser vi at flere og flere arbeider kommer digitalt til laboratoriet som intraorale
filer direkte fra tannlegen. Ca. 20 prosent
av alle ordrer er fra digitale avtrykk, og
det øker stadig. Særlig gjelder dette single
kroner hvor kronene kan lages modellfritt, og single implantater som også kan
lages modellfritt.
På Dentalforum har de nå investert i en
printer slik at de kan printe sine egne
modeller til de arbeidene som kommer
inn digitalt og som krever modell i produksjonen.
Støping er mer eller mindre borte fra produksjonen hos Dentalforum. De få gangene de blåser støv av støpeapparatet
er når de en sjelden gang får inn bestilling på en morrisonkrone. Alt annet
fremstilles digitalt.
Som tidligere nevnt er det fortsatt behov
for avtakbar protetikk. Skal det lages et
større implantatarbeid er det naturlig å
starte med en protese. Noen av tannlegene
deres har en forkjærlighet for Valplastproteser. Dette er en protesetype som etter
Tor sin mening ikke er brukbar i implantatsammenheng. Dette fordi dette er
en synkbar protese, og den vil ligge og

Pasientene som skal sette inn et implantat,
og betale mye for dette, har meget store
forventninger til sine nye tenner, og
dersom ikke grunnlaget for arbeidet
er maksimalt fra kirurgen sin side kan
protetikeren og tannteknikeren sitte
med et forklaringsproblem over for pasienten. I dag blir jo alt av implantater
frest. Derfor vet man at det passer. Det
er ikke som tidligere at man håper det
passer. Drømmen er å overgå pasientens forventninger. De er høye, og når
man leverer resultater som overgår
det, da har man virkelig lykkes. - Det
er virkelig tilfredsstillende, sier Tor.
Ellers er de på Dentalforum flinke til å
samle sine kunder til kurs og foredrag.
Dette gjør de fire til fem ganger i året.
På disse kveldene samarbeider de med
sine samarbeidspartnere og underleverandører, og lager temakvelder.
Når jeg spør Tor om hva han tror om fremtiden for faget vårt, sier han at han tror at
om fem år vil vi si det samme som vi kan
si i dag: - Å Herre Gud hvor fort det går.
- Han tror det blir mer digitalisering.
- Det blir sterkere materialer.
- Det vil komme zirkonia med flere
styrkegrader og flere sjiktinger.
- Det vil komme bedre utstyr.
Tor tror ikke vi som tannteknikere vil
få mindre å gjøre. Noen av de kronene
vi får i dag vil tannlegen bygge opp i
kompositt da kompositten også vil bli
bedre. Mange tannleger har investert
i en Chairside-maskin. Det er mange
av disse som står der uten å bli brukt.
Det er bedre økonomi for en tannlege å
jobbe som tannlege og overlate til tannteknikeren å lage kroner og broer.
Det tanntekniske laboratoriet som investerer i kunnskap og har økonomi til
å gjøre de investeringer som skal til,
bør kunne se positivt på fremtiden.
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Fagdag på OsloMet/HiOA
20. april

Velkommen til fagdag og kurs ved tannteknikerutdanningen
på OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus).
Utdanningen og NTTF gjentar suksessen fra
i fjor og inviterer til faglig påfyll for studenter, praksisbedrifter og tannteknikere fra hele
landet. Dagen fylles med aktuelle faglige temaer fra tannteknikerutdanningens ansatte,
informasjon og diskusjon om aktuelle saker
av betydning for tannteknikerprofesjonen og
utdanningen vår. Det vil bli servert lunsj og
kaffe. Dagen avsluttes med sosialt samvær og
middag. Programmet er under utarbeidelse,
men sett av datoen for en hyggelig dag med
faglig påfyll i Oslo. Fagdagen vil telle i NTTFs
etterutdanningsprogram.

Programmet som vi har satt sammen så langt ser slik ut:

ELDRE TANNPLEIE OG TANNHELSE
v/ Inger Wårdh, tannlege og universitetslektor. Forsker i eldretannhelse.
v/ Angelika Lantto, forsker, doktorgrad.
Begge er fra Institutt for Odontologi, Karolinska instituttet, Stockholm.

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN (DOT)
v/ tannlege Anne Sørlie Krogenæs

HVORDAN GJENNOMFØRES/UTFORMES
ANBUDSUTSETTINGEN FOR TANNERSTATNINGER?
v/ representant fra Fylkeskommunen i Buskerud
Velkommen!

Markedsundersøkelse knyttet til
programutvikling av tannteknikerutdanningen og nye nasjonale
faglige retningslinjer
Tannteknikerutdanningen ved OsloMet
– Storbyuniversitetet (tidligere HiOA)
har behov for å gjøre en markedsundersøkelse blant alle tanntekniske bedrifter i Norge denne våren. Grunnen
er Kunnskapsdepartementets nye rammeplan med tilhørende forskrift som
skal gjelde for alle de 19 helsefagene i
Norge fra 2020. Som følge av den nye
forskriften skal det utvikles tilhørende
retningslinjer for hvert enkelt studieområde. Kunnskapsdepartementet har
nedsatt en programgruppe for tann| 18 | Tenner i Fokus | Februar 2018

teknikerfaget. Denne skal jobbe med
dette utover våren og tidlig høst 2018.
Gruppen er bredt sammensatt med representanter fra næringsliv, studenter,
tannleger, undervisningspersonale
med flere. Det er naturlig å tilpasse
studiet til de nye retningslinjene med
en fornyet programplan som skal være
framtidsrettet og ta vare på fagets særpreg.
Vi håper og ønsker at tannteknikere
i hele landet blir med å svare på mar-

kedsundersøkelsen når den kommer.
Den skal bidra til å gi viktig kunnskap
i forhold til målretting av tannteknikerstudiets innhold og organisering i tråd
med samfunnsoppdraget og kandidatenes relevans for arbeidsmarkedet. Undersøkelsen vil bli formidlet gjennom
epost til den enkelte bedrift, med lenke
til en anonym undersøkelse.
Følg med og hjelp tannteknikerfaget
framover ved å svare på undersøkelsen
når den kommer.

NYHETER OG TILBUD FRA

JACOBSEN DENTAL

Exakto-Rock S Ivory
2 kg - art.nr. BD5753
10 x 2 kg - art.nr. BD5751

Exakto-Rock S
- for den digitale verden
- superhard modellgips i klasse IV

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

FOR HELSAS SKYLD:
FORMALDEHYDFRI!

Kampanjen forsetter med stor suksess:
på Ivoclar Vivadent: IPS e.max Cad

Kjøp 10 pakker à
5 stk blokker
og få gratis 2 pakker
à 5 stk. blokker!
Valgfri Farge.

For mer informasjon, kontakt Hasse på tlf 22 79 20 20
eller e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Går vi langt over
streken nå?
CBCT er fremtidens røntgenverktøy for tannleger som vil utnytte den digitale
utviklingen. Dette er en videreutvikling av den tradisjonelle CT-skanner,
men med langt lavere strålestyrke. Tenner i Fokus har intervjuet tanntekniker
Ole Petter Våge som nettopp har vært på kurs i CBCT i Finland for å høre mer
om dette nye verktøyet.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no Foto: Ole Petter Våge

TIF: Går du ikke litt over streken nå
Ole Petter?
OPV: For mange år tilbake begynte jeg
å tenke på hvordan vi som laboratorium måtte forberede oss for fremtiden
i forbindelse med intraoral skanning
og digital utvikling. Etterhvert delte
jeg tankene mine med kolleger og informerte også dem angående hvilke
systemer de burde gå for sammen med
kundene sine. Jeg la også vekt på at de
måtte lære seg selv intraoral skanning
| 20 | Tenner i Fokus | Februar 2018

og ikke minst hvordan de selv legger seg
selv som laboratorium inn i kundens
skanner. Det florerer i dag en jungel av
intraorale scanbody, som må samsvare
med den digitale modell analog. Systemene bør samkjøres sammen med kundene. Her er det vi som laboratorium
som ofte har bredest kunnskap på alt
dette. Den dag i dag står flere laboratorier på bar bakke når det gjelder å
ta imot intraorale filer og enda mindre
hvordan de skal behandle dem. Også
den gang fikk jeg det samme spørs-

målet: Går du ikke litt vel langt nå Ole
Petter, dette er jo tannlegens område?
TIF: Mener du at noen av våre
medlemmer henger litt etter?
OPV: I dag ser vi virkelig hvor viktig det
er å holde seg oppdatert på områdene
rundt digital utvikling. Vi ser alle hvordan tannlegene organiserer seg for fremtiden, i større og større kjeder. Alle disse
kjedene har som målsetting å kunne
kvitte seg med analoge avtrykk innen et

sjonene for en CBCT skanning sett i
sammenheng med den nå så mye lavere
strålingsdose. Jeg reiste sammen med
en av mine gode samarbeidspartnere,
tannlege Karleif Taksdal, og fikk dermed høy uttelling når det kom til nytteverdien av kurset. Vi kunne nok begge
to dra lærdommen fra kurset videre
inn i arbeidsprotokollen for samkjøring
av preprotetisk planlegging fra laboratoriet og CBCT skanning, for deretter å
kunne plassere implantat og printe ut
en kirurgisk guide.
TIF: Har du forståelse når vi spør om
du drar det hele litt langt?
OPV: Spør meg om det samme spørsmålet om noen år, da har jeg nemlig
hatt mitt første kurs i ultralyd!
par år, og de mindre klinikkene kommer
etter. Denne utviklingen bør vi som
tannteknikere kunne være i forkant
av, og dermed være klar til å ta vare
på kundene våre. Det er ikke noen lett
oppgave, og i noen tilfeller bort imot
umulig for små tanntekniske enheter.
Det som imidlertid er viktig, er å danne
seg relasjoner med laboratorier som er
kommet et stykke inn i den digitale
utviklingen og i samarbeid med dem
kunne være i stand til å gi den kompetanse kunden forventer av sitt laboratorium når det gjelder muligheter innen
digital tannmedisin og tannteknikk.

Dette setter begrensninger, da strålingsmengde er høy og pasientene må på et
røntgeninstitutt eller sykehus. Med en
CBCT, kan klinikkene selv ta en skanning. Hver skanning vurderes av en
radiolog og vi har dermed tilgang til
et fantastisk arbeidsverktøy for både
tannlege og tanntekniker. For å kunne
lære mer, må vi også av og til ut på
dypt vann. Jeg kunne lite og ingenting
om CBCT, men vet at det blir en viktig
del av vår fremtid som laboratorium.

TIF: Vi begynner å få en følelse av at du
mener dette er viktig for vår bransje?

OPV: Det var et fantastisk kurs med
strålende forelesninger under ledelse
av Dr. Bart Vandenberghe (DDS, MSc,
PhD) fra Belgia. Mye praktisk arbeid i
diagnosering og forberedelse av skanning materialet for import til 3D behandling sammen med preprotetisk
planlegging fra tanntekniker. Vi fikk
også et innblikk i de forskjellige indika-

OPV: Ja absolutt, dette er også grunntanken min når jeg nå velger å gå på
et kurs i CBCT. Jeg har i snart 10 år
arbeidet med 3D behandling innen implantologi, men da ved hjelp av normal
CT skanning.

CBCT står for Cone Beam
Computed Tomography eller på
norsk kjeglestrålet digital tomografi.
Teknologien som brukes som brukes
ved CBCT-undersøkelser gjør det mulig
å fremstille snitt-bilder slik at de kan
granskes i tre dimensjoner samtidig –
på samme måte som undersøkelser
fra en medisinsk CT.

TIF: Var kvalitet og innhold på kurset
som forventet fra deg som tanntekniker?

Grafikk: Aron Saar
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A- + B-post
= C-post!
A- og B-post ble slått sammen med virkning fra 1. januar 2018. Den dagen fikk Norge C-post.
Begrepet eksisterer ikke, men posten er nå så mye forsinka at det ikke lenger går an å snakke
om verken A- eller B-post.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Sammenslåingen av A- og B-post skulle i prinsippet bety to dagers
leveringstid mot før én dag på A-post. Vi ble altså lovet to dagers leveringstid, men Posten har ikke innfridd og leveringstiden nærmer seg
både det dobbelte og firdobbelte.
Undertegnede har vært i kontakt med flere NTTF-medlemmer som alle
forteller om store forsinkelser. De fleste har opplevd en leveringstid på
åtte dager for henholdsvis 50 og 90 prosent av sendte småpakker.
Det er ikke holdbart for de som er helt avhengige av Posten for å kunne
betjene tannleger, andre laboratorier osv. Tannteknikere får et dårlig
rykte som «de som ikke leverer» og pasientene blir skadelidende da de
må vente ekstra lang tid på deres tannerstatning.

NTTF TRENGER DIN HJELP!
Har du opplevd at sendinger har blitt forsinka
i posten? Tar det nå 5-6-7 dager for en pakke
å nå sin mottaker mot de lovte 2 dager?
NTTF samler dokumentasjon til bruk i møte
med myndigheter og politikere.
Ta kontakt med Helle i administrasjonen
på telefon 22 60 35 00 eller på e-post
helle@nttf.no

NTTF har sendt klage til Posten, og videreformidlet klagen til Samferdselsministeren samt Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
Det er viktig at beslutningstakerne ser konsekvensene av deres vedtak.
NTTF jobber videre med saken!

Forslag til endring
av postloven
Samferdselsdepartementet har foreslått å redusere kravet til omdeling av
postsendinger fra fem dager i uken til
omdeling annen hver dag i hele landet,
det vil si tre dager den ene uken og to
dager den andre uken.

sende post hver dag og det vil fortsatt
være en daglig post- og pakkestrøm.
Ved det at det innføres et krav om postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder, vil man fortsatt kunne hente sin
post/pakke hver dag.

NTTFs foreløpige vurdering er at dette
forslaget vil innebære få negative konsekvenser for de tanntekniske laboratoriene. Det vil fortsatt være mulig å

Det vil fortsatt ta lengre tid enn i dag å få
en pakke fra A til B, men man kan altså
få tak i pakken hver dag fra sin postboks. Langt de fleste laboratoriene har
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postboksadresser i dag og de som ikke
har, må skaffe seg én. Det må sikres
at alle som har behov kan få postboks.
Det vil bety en ekstra kostnad på kr
1 770 per år for en stor postboks og
kr 1 130 for en liten postboks per år
(2018-priser). For de som ikke har
postboks i dag vil det også bety at de
må bruke tid på å hente brev/pakker
på Posten.

Tannsmia AS
Vi søker etter en tanntekniker som har lyst til å jobbe
både med fast og avtagbar protetikk, med hovedfokus på avtagbar
protetikk.
Tannsmia AS er et fullservice laboratorium og holder til i vakre Bodø.
Det er kort vei til flyplass og en fantastisk natur.
Kunne du tenke deg å jobbe i midnattsolens land,
så send en mail til mona@tannsmia.com
Stillingen er 100 % og lønnes etter avtale.
Tannsmia AS, Sjøgata 21, Boks 984 8001 Bodø
Tlf 75525501, www.tannsmia.no

Fagsamling 2018
Norges Tannteknikerforbund (NTTF) avholder Fagsamling 2018 21.-22. september på
Radisson Blu Oslo/Alna. Sett kryss i kalenderen allerede nå! Mer informasjon kommer.

Bursdager
NTTF Gratulerer
50 år

Kristin Aaning

70 år

20. mars

Rolf Schönenberger
Rune Nøstdahl

14. mars
3. april

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

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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Bøker
som
viser
tenner
Av tanntekniker Stein Staal

Forleden lørdag ved titiden møttes turkameraten min, Tore
og jeg i frostdisen ved postkassene nede i grusveien for å
starte vår daglige trimtur som vanligvis preges av betraktninger omkring verdens viderverdigheter. Tore er en plussvariant som tross sine 75 år fremdeles har hukommelsen intakt
sammen med de fleste av sine tenner. Du, sa han, jeg har begynt
å lese den kjente russiske forfatter Maxim Gorkijs bok Min
barndom der han beskriver hvordan han ni år gammel ble tatt
hånd om av sine besteforeldre etter at faren hans døde. Det
er en forferdelig historie hvor det daglig vanket juling men det
var én person som var snill mot ham og det var en liten tykk gutt
som var stille, hadde triste øyne og smilte pent. Han het Sasja.
Tennene hans var stygge og sto framover og i overkjeven
vokste de i to rader. Han var veldig bevisst på dette og hadde
stadig fingeren i munnen og forsøkte å løsne på tennene i den
bakerste rekka og rive dem ut. Alle som ville fikk kjenne på dem.
Men noe annet interessant ved ham var det ikke. I huset som
alltid var fullt av folk, gikk han mest for seg selv. Tore malte
fram rystende bilder av forfatterens barndom og da vi var vel
hjemme bestemte jeg meg for å undersøke om andre forfattere
har beskrevet noen av sine karakterers tannstatus. Det er det
faktisk flere som har gjort.
Finnen Mika Toimi Waltaris (1908-1979) skrev den berømte
romanen Sinhue, egypteren bygget på en papyrustekst basert
på virkelige hendelser i oldtidens Egypt ca. 1350 f.Kr. Sinhue,
som var opplært i legekunsten, er på besøk i Babylon og han
får foretrede hos kong Burnaburias. Han var en bortskjemt kar
som satt med hånden på kinnet og ved siden av ham lå en løve
som murret da den så de besøkende. Kongen sa at nå måtte han
snart få hjelp fordi smertene var så ille at han var redd for å dø,
dessuten hadde han ikke sovet på mange netter og kunne bare
spise varm suppe. Sinhue sa at han var Sinhue, egypteren,
og kunne se at det var en jeksel som forårsaket hevelsen i
kinnet fordi den ikke var blitt rengjort eller trukket, noe som
kongens leger sikkert hadde foreslått ham. Dette er en stor
plage for barn og reddharer, men ikke for herskeren over de
fire verdensdeler, sa Sinhue, nå ser jeg at ondet er modent for
å åpnes. Til dette sa kongen: «Gjør det du skal gjøre og gjør
det fort!» Sinhue befalte at man skulle varme vin og blandet
oppi et bedøvende legemiddel som han lot kongen drikke.
Etter en stund virket kongen glad, men sa at ingen skulle
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komme nærmere med tenger og kniver. - Men Sinhues vilje
var sterkere enn kongens og han fikk ham til å åpne munnen
og med hodet hans i armhulen åpnet han raskt byllen i kjeven
hans med en kniv som han hadde renset i ilden. Kongen
skreik stygt da kniven skar inn. Sinhue sa at om nå den første
plagen er kurert så må tanna likevel trekkes ut. Kongen ønsker
at han skal gjøre dette, men Sinhue svarer at kongens tannlege
må gjøre det siden han er den dyktigste i landet, langt flinkere
enn han selv. Deretter sendte de bort kongens livvakt og
stengte løven ute, for dersom kongen ble sint ville kongen
sende løven på dem slik legene hadde fortalt at han hadde
gjort tidligere. Kong Burnaburias kom modig inn igjen etter
at han hadde drukket vin for å glede sin lever, som man pleide
å si i Babylon, men da han så tannlegestolen som var blitt ført
til palasset, sa at han at han hadde viktige regjeringssaker å
ta seg av som han hadde glemt da han drakk vin. Han skulle
til å gå da Sinhue grep kongens hånd og oppmuntret ham til
å bli, mens han oppfordret tannlegen til å vaske hendene og
rengjøre tannlegeverktøyet i den brennende ilden. Så gned
han en bedøvende salve inn i kongens tannkjøtt og satte ham
i stolen, bandt hodet hans fast og presset kiler inn i munnen
hans slik at den var åpen. Tannlegen ropte på alle Babylons
guder om hjelp mens han førte tangen inn i kongens munn
og trakk ut tanna så elegant som Sinhue aldri hadde sett
noen annen gjøre tidligere. Da de tok kilene ut av munnen
hans og løsgjorde kongen, spyttet han blod i et fat og skrek
mens tårene trillet. Deretter ropte han gråtende at livvakten
skulle drepe alle sammen, ropte på løven og sparket ilden
over ende og slo legen sin med en kjepp. Tannlegen trodde at
hans siste stund var kommet, men kongen fortsatte å drikke
vin og roet seg endelig ned etter en stund. Nok om Sinhue.
Den som leser boken har over 600 sider å glede seg over.
I sin bok Norske trollformler og magiske ritualer skriver Ronald
Grambo: «Den eldste «legeresept» som er kjent i medisinens
historie, er visstnok fra det gamle Babylon, skrevet med kileskrift på leirtavler flere tusen år tilbake i tiden. Her nevnes et
virksomt middel ved navnet villrot, Hyoscyamus niger, som
skulle drepe tannmarken når man hadde tannverk. Man skulle
legge roten pulverisert på den vonde tannen, mens en leste en
formular tre ganger. Romerne kalte planten herba dentaria,
som svarer til tannverksgras på landsbygda hos oss i slutten
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BLI VÅR NYE MEDARBEIDER I
PORSELENSAVDELINGEN!

Her får du utfordringer innenfor hele fagfeltet fast protetikk, en del pasientkontakt og gode
utviklingsmuligheter.

Fakta om stlillingen

Søknad med CV sendes:

• Antall stillinger

1

Dentalforum as

• Type stilling

Fast stilling, heltid

Postboks 6553, Rodeløkka

• Lønn

Etter avtale

N-0501 Oslo

• Arbeidssted

Oslo

Norge

• Kontaktperson

Anve Toverud, anve@dentalforum.no/
tlf: 924 16 231

• Søknadsfrist

Snarest og senest innen 31. mars 2018

• Tiltredelse

Etter avtale

Eller pr. mail til:

anve@dentalforum.no

Er du nøyaktig, har godt humør, evne og vilje til å stå på i et positivt og hektisk miljø? Ta kontakt med oss!
Send oss en skriftlig søknad pr. post eller mail innen 31.03.2018.
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Merk søknad med ”porselenstekniker”.
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Anve Toverud
på telefon 924 16 231 eller send en e-post til: anve@dentalforum.no
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kikkut.no

Dentalforum AS er et av landets ledende tanntekniske laboratorier. Vi er i dag 18 ansatte på laboratoriet
her i Oslo og i stadig vekst. Vi tilbyr alle typer tanntekniske produkter, og er helt i front når det gjelder nye
produksjons-metoder. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Sinsen. Du vil bli en del av et laboratorium
som legger stor vekt på utvikling av kunder, medarbeidere og produkter
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av 1700-årene. Selve frøene har hatt stort ord på seg. Dette
ligger ikke bare i den narkotiske gift som de inneholder, men
enda mer i de egenskaper som frøene viser når de blir varmet opp… Frøskallene sprekker og de hvite frøene kommer
ut liksom mark. Dette trodde de gamle var selve tannmarken
som skulle være årsaken til tannråten … En skribent fra Damaskus, Abd al-Rahim al-Jawbari som levde på 1300-tallet,
skildrer hvorledes sjarlataner (gammel betegnelse på dem
som praktiserte tannlegekunsten) tok ormer ut fra tennene
på folk.» Så langt Ronald.
En, for oss mer kjent forfatter, William Shakespeare,
1564-1616, har kommentert tenner og tannhelse ved noen
anledninger som i dramaet Corilianus hvor den romerske generalen Corilianus blir rasende over pøbelens dårlige munnhygiene. Når han blir bedt om å tale vennlig til folket svarer
han biskt: «Så be dem vaske seg i ansiktet og skure tennene!»
Et annet sted, i den bitre komedien: «Når enden er god, er
allting godt.» diskuterer Parolles jomfrudommen med Helena og sier: «Vekk med den!», mens hun, på sin side, akter
å leve hele livet som jomfru. Hvorpå Paroles sammenlikner
jomfrudommen med fine klesdrakter, brosjer og tannpirkere
som for tiden er gått av moten. Altså, vekk med den! Mon tro
om nåtidens oppfordring til flittig bruk av tannpirkere vil
fremme en ny æra for det jomfruelig liv?
I Ludvig Holbergs Jeppe på berget husker vi Jeppe der han
våkner en morgen i bakrus og befinner seg i baronens seng.
Jeppe tror at han er kommet til himmelen, men begynner å
bli usikker da han kjenner igjen sin verkende tann. Han får
vår dypeste medfølelse.
Den svenske forfatteren Vilhelm Mobergs utvandrerserie beskriver seksten utvandrere fra Småland som søker det gode
liv i Amerika. På sin togreise over det nordamerikanske
kontinentet får Arvid tannverk og blir tilbudt en boks
Pain-killer for en dollar av tolken. Pillene sies å kurere alle
sykdommer fra kolera til tannverk, men om tannverken ikke
ble borte kunne han få tennene
sine trukket ut ganske smertefritt under lystgass mot å betale
25 cent pr. tann og kjøpe seg
nye tenner i stedet.

Ettersom det ikke er spalteplass nok til å omtale flere godbiter
å tygge på, vil jeg i rask rekkefølge nevne Mark Twains bok om
Tom Sawyer som en mandags morgen oppdager en fortann som
sitter løst i overkjeven hans og søker medlidenhet
hos tante Polly. Thomas
Manns roman Huset Buddenbrook hvor forfatteren
bl.a. beskriver en tannuttrekning
med
dødelig
utgang.
Novellen
Kiss kiss skrevet av Roald Dahl.
Lite pent, men morsomt om en
tannleges hustru og hennes
elsker. Svensken Frans G.
Bengtssons bok Røde orm, der
han forteller om hvordan det
ble drukket jul hos kong Blåtann i Jellinge i Danmark etter
at han først ble kurert for tannverk. Eller Boccaccios Decamerone hvor du kan lete blant den
sjuende dags fortellinger.

På taket sto en
mann og snakket.
Det var en omreisende
tannuttrekker som
solgte tenner og opium
i pulver og i flytende
form.

I Victor Hugos Les Miserables
finner vi den unge og fattige
Fantine som da hun gikk over
markedsplassen så en mengde
mennesker som sto samlet rundt
en vogn. På taket sto en mann og
snakket. Det var en omreisende
tannuttrekker som solgte tenner
og opium i pulver og i flytende
form. Fantine presset seg inn i
mengden og hørte de andre le av
hans grovheter for de gemene og
en mer elegant humor for finere
folk. Tannuttrekkeren fikk øye på den vakre piken og ropte
plutselig: «De har vakre tenner! Hvis De vil selge meg Deres
to fortenner, vil jeg betale Dem en Napoleon pr. stykk» «Å,
så fryktelig,» ropte Fantine. «To Gull-Napoleoner», mumlet en
tannløs kone, som sto i nærheten, «Å, for en lykke!»
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Les også Waldemar Waldviks bok Tänder och tandläkare i
mina böcker som ga meg ideen til denne artikkelen og som
har mange flere bokeksempler å by på. Jeg minner om gratis
utlån fra bibliotekene rundt omkring i landet. Waldviks bok
fant jeg imidlertid på et antikvariat i Stockholm.

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

Giving a hand to oral health.
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Oppsigelse grunnet
arbeidstakers forhold
I mai 2016 ansatte jeg en medarbeider i laboratoriet mitt. Etter vel et år begynte
forholdet mellom henne og de andre ansatte å "surne" og hun viste liten eller
ingen interesse i å utføre arbeidsoppgavene sine. Hun er dessuten i perioder
sur og uhøflig mot både meg og de andre ansatte, noe som selvsagt er svært
negativt og uakseptabelt. I ett tilfelle ropte hun til en ansatt i lunsjen at "hvis
han ikke var fornøyd med væremåten hennes, så kunne han bare begynne å
jobbe et annet sted", noe jeg selv overhørte.
Jeg har gitt henne en rekke advarsler, og hun sier hver gang at hun skal skjerpe
seg, noe som ikke skjer. Kan jeg si henne opp, og hvordan går jeg i så fall frem?
				
n.n

1. Generelt
I denne situasjonen har du to muligheter:
Du kan enten si henne opp (forutsatt at
vilkårene for oppsigelse er til stede) eller du
kan forsøke å forhandle frem en sluttavtale
med henne.

Aleksander Ryan er advokat
og leder for KPMG Laws
Forretningsjuridiske avdeling
i Oslo.
Ryan er Norges
Tannteknikerforbunds faste
advokatforbindelse, og
tilbyr medlemmene inntil én
times gratis bistand, og
ut over dette rabatterte
timepriser.
E-post: aleksander.ryan@kpmg.no
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan
Web: www.kpmglaw.no
Tel.: 40 63 90 50

| 28 | Tenner i Fokus | Februar 2018

Fordelen med en sluttavtale er at man
da unngår en rettstvist om gyldigheten
av opphørsgrunnen ved en oppsigelse.
Ulempen med en sluttavtale er at den
ofte inneholder en eller annen form
for sluttvederlag, gjerne angitt som
månedslønner. Arbeidsgiver betaler
derfor arbeidstaker et vederlag for å slippe
kostnader og prosessrisiko knyttet til en
mulig rettstvist knyttet til en oppsigelse.
Forhandlinger rundt en sluttavtale
kan gjennomføres parallelt med en
oppsigelsesprosess, og i mange tilfelle
ender arbeidstvister med et forlik gjennom
inngåelse av en sluttavtale.
For oppsigelse fra arbeidsgiver gjelder det
strenge formkrav angitt i arbeidsmiljøloven
(AML). Ved brudd på formkravene er

hovedregelen at oppsigelsen skal kjennes
ugyldig dersom arbeidstakeren går til
søksmål innen 4 måneder, noe som gjør
det svært viktig at formkravene i en
oppsigelsesprosess overholdes.
Før en oppsigelse gis, må de saksbehandlingsregler AML oppstiller følges. Arbeidsgiver
plikter å samle inn relevante opplysninger
som er nødvendige for å treffe en avgjørelse
(oppsigelse eller ikke oppsigelse) som
stemmer med de faktiske forhold, og foreta
de vurderinger AML krever.
2. Saklig grunn
AML § 15-7 er den sentrale bestemmelsen
om oppsigelsesvern. Arbeidsgiver kan
etter denne bestemmelsen ikke gå til
oppsigelse av arbeidsforholdet med mindre
det er saklig begrunnet i virksomhetens,
arbeidsgiverens eller arbeidstakerens
forhold. Det er arbeidsgiveren som har
bevisbyrden for at en slik grunn foreligger.
Hva som nærmere vil være saklig grunn
beror på en konkret vurdering i det enkelte
tilfelle.
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Smart optics Vinyl er utviklet for maksimal
produktivitet i det daglige laboratoriearbeidet.

Et fremtidssikkert kjøp for den ambisiøse brukeren
Nå kan du velge mellom svart/hvitt og farge skanning. Du kan også velge om du vil skanne
med åpen eller lukket dør. Vinyl guider objektet til skannområdet automatisk, og tiden hvor
du måtte bygge opp med ekstra plater er nå forbi. Med sin 180 graders åpning gir Vinyl
betydelig mer arbeidsplass og forbedret motorstyring gir rask og jevn flyt.
Kompatibel med kjente artikulatorer som: Amann Girrbach Artex®, Baumann®, Artist/arTO®,
GAMMA® etc. Kompatibel med exocad® Dental CAD.
For mer informasjon om Smart optics Vinyl, se vår nettside

www.ka-rasmussen.no

Kontakt oss

Du finner oss her:

800 41 941
salg@karasmussen.com

Birkebeinervegen 24
2316 Hamar
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En oppsigelse kan ha saklig grunn
dersom arbeidstaker ikke oppfyller sine
plikter, men også arbeidsgivers forhold
er av betydning ved vurderingen av om
en oppsigelse har saklig grunn.
Det at arbeidstakeren ikke oppfyller
sine plikter kan ha sammenheng med
at hun ikke er klar over hvor langt
pliktene går. Følgelig kan arbeidsgiver
være avskåret fra å reagere med en
oppsigelse dersom han selv helt eller
for en vesentlig del kan bebreides
for arbeidstakers ikke-oppfyllelse,
for eksempel ved ikke å ha gitt
tilstrekkelig instruksjon og veiledning.
Videre har arbeidstakeren et rimelig
krav på å bli holdt løpende orientert
om hvordan arbeidsinnsatsen hennes
blir vurdert. At en arbeidstaker
er gitt advarsel, kan innebære at
vedkommende ikke bare er gjort
oppmerksom på hvor langt hennes
plikter går, men også på at hun vil
kunne bli sagt opp dersom pliktene
ikke blir overholdt. Det må legges vekt
på hvor klart advarslene er formulert
og om de er fulgt opp innen rimelig tid;
på den annen side må arbeidstakeren
ha hatt en mulighet til å innrette og
forbedre seg.
Med bakgrunn i de opplysninger du
gir, kan det synes som du har saklig
grunn til oppsigelse.
3. Interesseavveining
Arbeidsgiver plikter å foreta en
avveining mellom virksomhetens
behov for en oppsigelse og de ulemper
oppsigelsen påfører arbeidstaker. Det
avgjørende vil være om oppsigelsen
er godt nok begrunnet i forhold til
den oppsagte. Det må således foretas
en rimelighetsvurdering mellom
den belastning oppsigelsen påfører
arbeidstakeren mot det behovet
arbeidsgiver har for å gå til oppsigelse.
Den alminnelige regel vil her være at
jo større belastning oppsigelsen vil
være for den ansatte, jo sterkere må
bedriftens behov for oppsigelse være.

tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker
selv ikke ønsker det. Den berørte
ansatte må derfor innkalles til
drøftelsesmøter hvor hun gis mulighet
til å redegjøre for hvilken belastning en
oppsigelse vil påføre henne.
I drøftingsmøtet skal arbeidsgiver
gjennomgå grunnlaget for oppsigelsen.
I denne forbindelse må arbeidsgiver
forvisse seg om at man har tilstrekkelig
informasjon om alle relevante forhold.
Det er ikke noe krav om at det føres
referat fra drøftingsmøtet. For å
dokumentere møtet, kan det imidlertid
være hensiktsmessig å utarbeide et
kort referat.
Etter drøftingsmøtet må arbeidsgiver
foreta en endelig vurdering av om
vilkårene for oppsigelse foreligger,
der det tas hensyn til informasjon
som er kommet frem i drøftingsmøtet.
Normalt anbefales at oppsigelsen ikke
gis samme dag som drøftingsmøtet
er holdt. Oppsigelse må alltid skje
skriftlig, og skal leveres arbeidstakeren
personlig eller sendes henne i
rekommandert brev. Kravene til
oppsigelsesbrevets innhold er relativt
strenge, også med hensyn til valgte
formuleringer. Arbeidsgiveren bør
derfor alltid konferere med kvalifisert
juridisk rådgiver når det gjelder
oppsigelsesbrevets formulering.
Dette særlig fordi formfeil kan føre til
ugyldighet og/eller erstatningsplikt
i seg selv, og fordi arbeidstakerens
frister for å reise søksmål kan bortfalle.
Hvis arbeidsgivers beslutning om
oppsigelse bestrides, er neste trinn
normalt et forhandlingsmøte, hvis et
slikt møte kreves av den ansatte.
Dersom partene ikke blir enige,
oppstiller AML søksmålsfrister som
arbeidstakeren må forholde seg til.

4. Saksbehandling
AML stiller strenge krav til
arbeidsgivers saksbehandling ved en
oppsigelse.

Under forhandlingene og under en
eventuell rettssak har den ansatte rett
til å fortsette i stillingen inntil partene
er blitt enige eller inntil rettskraftig
avgjørelse foreligger. Etter begjæring
fra arbeidsgiveren kan likevel retten
bestemme at arbeidstakeren skal fratre
under domstolsbehandlingen.

Spørsmålet om en mulig oppsigelse skal
så langt det er praktisk mulig drøftes
med arbeidstaker og arbeidstakers

-o0o-

| 30 | Tenner i Fokus | Februar 2018

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: bodent@online.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® BRIDGES MED ANODISERTE
TITANIUM DISTANSER OG BARR
DDS, Prosthodontist, David Guichet – Guichet Dental, Orange (CA), USA
DT Federico Presicci – Zirkonzahn Education Center Brunico, South Tyrol, Italy

Designet I Zirkonzahn.Modellier design software

Frest I den kompakte M1 Wet Heavy Metal
freseenheten

Inﬁltrert med Colour Liquid Prettau® Aquarell
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

We deliver knowledge
www.zirkonzahn-education.com
The Zirkonzahn School

INTERVJU MED

Espen Rørstad
I forbindelse med Norges Tannteknikerforbunds vervekampanje, har Tenner i Fokus intervjuet ett av forbundets
yngre medlemmer.
Av Stein Brath | st-brath@online.no

Hvorfor er du medlem av NTTF?

- Da jeg kom inn i faget, noe jeg for
så vidt er født inn i, var min far aktiv
i foreningen. På den tiden var det
stor aktivitet, både nasjonalt og lokalt. NTTF er en viktig organisasjon
for norske tannteknikere, for å passe
på, utvikle og støtte yrket vårt. For
meg er NTTF- medlemskap, det beste
tegnet på at man ønsker å levere
kvalitet. Foreningen holder medlemmene oppdatert om hvilke krav
som stilles til oss som produsenter

av medisinsk utstyr og holder kurs i
henhold til dette. Har man meninger
om hvordan norsk tannteknikk bør
utvikle seg, er dette det beste forumet å engasjere seg. Logoen til NTTF
må bli sett som et kvalitetstegn, også
i fremtiden.
Hva får du ut av medlemskapet?

- I tillegg til de konkrete medlemsfordelene (se side 34) gir medlemskapet
en generell trygghet i hverdagen. Har
man problemer i arbeidshverdagen kan

man alltid ringe, og man får hjelp i de
aller fleste tilfeller. Følelsen av fellesskap er også viktig. Vi er alle konkurrenter, men sammen er vi sterkere.
Forbundet er også oppdatert i forhold
til utviklingen av faget i utlandet.
Og har nær kontakt med våre søsterorganisasjoner i nabolandene våre.

Verv en tanntekniker!
Har du lyst til å vinne et reisegavekort på kr 5 000?
Da bør du delta i NTTFs vervekampanje!
NTTF avholder vervekampanje frem til årsmøtet i 2018. Det medlemmet som har vervet det største
antallet nye betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte 2018.
Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke legitimiteten vår og dels for å bedre økonomien.
Flere medlemmer vil altså være til gagn for hele forbundet. Styret håper du vil bidra.
Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00 eller medlem@nttf.no
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Ikke på lager
Med en løsning fra Atlantis CustomBase har grensene for hva du kan forvente
fra en skrueretinert løsning, blitt utvidet. Fra designmuligheter og unik
vinklet installasjonstilgang¹ til implantatkompatibilitet. Dette gir deg de beste
oddsene for å lykkes.
1. Foreløpig kun tilgjengelig for Astra Tech Implant System, OsseoSpeed EV.

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

Fig. 1

Fig. 2

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

Digital implant workflow
Connect to the future
Planning and
guided surgery

Digital
impression

Restorative
solutions
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Atlantis® CustomBase solution

Medlemsfordeler
FORSIKRING

NPE

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

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

Automatisk innmelding
og rapportering til Norsk
Pasientskadeerstatning.

HOTELLER

Mangler du brukernavn og passord, ta
kontakt NTTFs administrasjon.
Med forbehold for endringer.

FOR ALLE
M ED L EM M ER
Kurs og etterutdanning til
rabatterte priser (merk at rabatten
gjelder for medlemmer som er
personlig innmeldt i NTTF)

Yrkesskadeforsikring,
kontorforsikring, næringsbygg,
bil mm.
For en full oversikt:
www.matrixinsurance.no/
nttfforsikring
Telefon 23 20 79 80
E-post: post@matrixinsurance.no

REISEBYRÅ

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

LEIEBIL

Mulighet til å søke midler fra
NTTF og NODs utdanningsfond
samt reisestipend fra
Voksenopplæringsforbundet
(VOFO)
Rådgivning og bistand ved søknad
om autorisasjon

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

Deltakelse i diplomgivende
etterutdanningsprogram

DEKK

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Rådgivning på generell basis for
spørsmål relatert til arbeidsmiljøloven, tannteknikeroverenskomsten mv. For konkrete saker,
bes medlemmer ta kontakt med
vår medlemsadvokat.
Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)

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

MAT

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

JURIDISK BISTAND

Gratis advokathjelp både jobbrelatert
og for private saker, inntil 1 time pr
sak. Inntil 2 timer gratis pr sak for
deg som har vært medlem over 3 år.
Kontakt advokat Aleksander Ryan, tlf
40 63 90 50.

Tilgang på NTTFs kvalitetssystem,
inklusive en dags kurs og
skreddersøm til ditt laboratorium

BLOMSTER

ONLINE BACKUP
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Rådgivning i oppfyllelse av
myndighetskrav, herunder forskrift
medisinsk utstyr, Helsedirektoratets
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

High-quality 3Shape CAD/CAM
soloutions affordable for all

den tech

den tech

den tech
3Shape sine nye E-serie skannere fra kun:
eller 2500,- pr. måned*

136 500,-

den tech
CAD/CAM • FRESESENTER • DEPOT
www.den-tech.no

*FOR B E HOLDT POSITIV K R E DIT TGODKJ E N N E LSE | ALLE PR ISE R E R I N K L. MVA

