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 Søknad
om stipend fra
 Norsk Orthoform Depots  Utdannelsesfond 2019

Søknaden sendes innen 21. juni 2019 til 

NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller e-post:  

nttf@tannteknikerforbundet.no

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 2019.  

Søknadsfrist er 21. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2019 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

Søkerens navn:

Fødselsdato (ddmmåå)

Telefon

Bedriftens navn

E-post

Firmaadresse

Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted

Signatur

Nærmere opplysninger sendes som eget vedlegg til søknaden.

s. 33

Kritiske øyne på 
mekaniske fester/ 
friksjonsfester s. 06

ART IKLER

06 Kritiske øyne på mekaniske fester/ 
friksjonsfester

16 På besøk hos Askim Dental

21 Hvor går norsk tannhelse?

22 FREMTIDEN I VÅRE TENNER 
Rekruttering

24 Nytt varslingsregelverk legger mer 
ansvar på arbeidsgiver

28 ADVOKATSPALTEN 
Bør jeg gå til sak

29 Lyst på etterutdanning?

30 20. MARS 2020 
Fagdag ved Tanntekniker- 
utdanningen

33 SØKNADSSKJEMA  
Norsk Orthoform Depots  
Utdannelsesfond

ANNONSER

05 K.A.Rasmussen as

23 GC Nordic

25 Jacobsen Dental AS

27 Dentsply Sirona

35 Den-Tech AS

34 Zirkonzahn

36 Zirkonzahn

26 Rubrikk/Stillingsannonse

FASTE SPALTER

02 Tekniske data

03 Leder

04  Det skjer i 2020

26 Bursdager 

32 Medlemsfordeler

34 Lokalforeninger



Februar 2020  |  Tenner i fokus   | 3 |

3 |

NTTF har mange viktige saker å jobbe med 
i 2020, og planer for vårsemesteret er lagt. 
Styret skal samles i februar, både til et vik-
tig styremøte, og en strategidag, der vi skal 
vurdere om vi må gjøre endringer i fastlagt 
strategi. 

Bakgrunnen for at strategitenkning er vik-
tig nå er utviklingen i NTTF, med svekket 
økonomi og redusert medlemsgrunnlag 
samt store endringer i bransjen.  

Styret vil ha åpne diskusjoner, og arbeide 
med ulike framtidsscenarier og se på 
utviklingstrekk i bransjen. Ser vi nye trus-
ler for NTTF og nye muligheter for NTTF? 
Vi må vurdere svakheter og styrker for 
bransje og forbund.

Styret skal vurdere i hvilken retning utvik- 
lingen går for bransjen. Hvordan kan vi til-
passe NTTF til denne utviklingen? Hva skal 
vi fokusere på i fremtiden og hvem skal vi 
jobbe for? Hvordan ønsker vi at tanntekni-
kerfaget skal utvikle seg, og hvilke tjenester  
ønsker vi å tilby? Hvordan kan vi som helse- 
personell bli en sterkere ressurs til gode for  
pasient? Hvilken kompetanse vil det kreve, 
og hvordan skal den bygges? Hvor vil vi, hva  
gjør vi og hva blir viktig i årene fremover? 
Hvordan kan vi jobbe mot å komme dit?  

Dette er spørsmål som vi skal definere og 
finne svar på i tiden som kommer. Målet 
med møtet er å enes om felles målsetting 
for de neste 10 år, og om nødvendig vil vi 
endre Mål og aktivitetsplan i tråd med det vi 
kommer frem til under strategitenkningen. 

En ting er helt sikkert. Vi skal ikke la oss 
føre med vinden, men sette oss klare mål 
for tiden fremover!

Lokalforeninger: Styret har fokus på lo-
kalforeningenes funksjon. Vi mener at lo-
kalforeningene er viktige som en sosial og 
faglig arena lokalt og som et kontaktpunkt 

for administrasjonen og styret. De er med 
på å styrke samholdet i forbundet.  Men vi  
ser at etter omleggingen i NTTF til et forbund  
for alle med autorisasjon, er ikke dette fulgt  
opp ute i lokalforeningene. Det virker som de 
drives uavhengig av NTTF, og lever sitt eget  
liv og drives etter forskjellige modeller.

Noen har ikke åpnet opp for ansatte med-
lemmer, og noen har med alle fra bransjen 
uavhengig av utdanning, og også hvem 
som har stemmerett varierer fra sted til 
sted. Noen lokalforeninger er sågar ned-
lagt, og noen steder drives de videre bare 
på det sosiale plan. Styret mener at Lokal-
foreningene bør drives etter samme modell 
som NTTF dersom de skal fungere som lo-
kalforeninger. Slik det er nå fremstår noen 
av lokalforeningene som løsrevet fra NTTF.

NTTF skal avholde lederkonferanse 26. mai 
i Oslo, der dette blir et aktuelt tema. Styret 
ønsker også å bruke tid sammen med lo-
kalforeningslederne til en god og åpen de-
batt om fagets utvikling, vår egen fremtid 
som bransje, NTTF som bransjeorganisa-
sjon og hvordan NTTF skal organiseres for 
å yte best mulig støtte til medlemmene. Vi 
mener lederkonferansen er et viktig forum 
for dialog og samhandling, og NTTF har in-
tensjoner om å fortsette med årlige treff for 
lokalforeningslederne, og vi håper at lokal-
foreningslederne prioriterer dette møtet i 
år, da dette er viktige saker som vi trenger 
å drøfte.

Politisk arbeid: NTTF hadde møte i politisk 
utvalg i desember, der vi diskuterte både 
finansiering av utdanningen og autorisa-
sjonens betydning. Det står klart i NTTFs 
mål- og aktivitetsplan at vi skal arbeide 
for samlokaliseringen av tanntekniker- og 
tannlegeutdanningen, og for at tanntek-
nikerstudiet skal være fullfinansiert ved 
overflyttingen. Utdanningen er underfinan-
siert, og ligger i dag i kategori D. Det koster 
ca. 90 000 kr pr år å utdanne en tanntek-

Hva skjer i NTTF – og hva 
fokuserer vi på i 2020

LEDER

Vi skal ikke la oss 
føre med vinden, men 
sette oss klare mål 
for tiden fremover!

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF
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niker (2000-tall). Det er heller ingen 
kompensasjon til praksisbedriftene. 
Tannteknikerstudiet kan sammenlig-
nes med ortopediingeniørstudiet som 
er kategori B. Den teknologiske utvik-
lingen har svært stor, og dette medfø-
rer selvsagt økte kostnader til utstyr 
og materialer på utdanningen. I tillegg 
trenger tannteknikerstudentene tet-
tere oppfølging og veiledning i ferdig-
hetstrening og praksis enn andre mer  
"teoretiske" studier. 

NTTF skal vurdere om vi på selvstendig  
grunnlag skal søke politisk støtte for å 
endre finansieringskategori for tann-
teknikerstudiet, slik at de får en bedre 
økonomi for å drive utdanningen. Vi 
arbeider nå med å få innsyn i tidligere 
utarbeidede søknader, samt rapporten 
som ligger til grunn for plasseringen i  
kategori D. NTTF vil deretter utarbeide 
en argumentasjonsliste for å få tanntek-
nikerstudiet flyttet til kategori B, som  
vil gjøre studiet fullfinansiert. Vi ønsker  
deretter å få til et møte med Kunnskaps- 
departementet, og/eller med Statssekre- 
tær.  

Styret i NTTF har vedtatt at autorisasjo-
nens betydning skal være en prioritert 
arbeidsoppgave i tiden fremover, også 
dette et viktig punkt i vår mål- og akti-
vitetsplan. Styret ønsker å få stadfestet 
fra ansvarlige myndigheter at det kun er  
tannteknikere som kan produsere og 
selge tannerstatninger. Vi mener at 
autorisasjonen må bety noe utover tit-
telbeskyttelsen. NTTF ønsker å få en 
avklaring rundt rollen som helseperso-
nell og autorisasjonsspørsmålet. Admi-
nistrasjonen er i gang med å gjennomgå 
forarbeidene til helsepersonelloven, 
for å få et innblikk i hva som ligger til 
grunn for loven, og for vår status som  

helsepersonell. Det skal deretter utar-
beides et posisjonspapir/argumenta-
sjonsliste for hvorfor vi mener at det 
kun er tannteknikere som har den kom-
petansen som trengs for å kunne pro-
dusere/selge tannerstatninger. NTTF  
vil så prøve å få stilt spørsmål til myndig- 
hetene, eventuelt helseministeren, og/
eller prøve å få et møte med Helseretts-
avdelingen.

Rekruttering: Medlemsrekruttering er 
en kontinuerlig prosess, og noe vi har 
spesielt stort fokus på i den situasjonen  
vi står i nå. Styret og daglig leder har det 
på dagsorden, og vi har besøkt mange  
laboratorier, og hatt utallige telefon-
samtaler, uten at det har gitt de resul-
tatene vi ønsker. For at forbundet skal 
ha en bærekraftig økonomi i fremtiden, 
trenger vi flere medlemmer, og at en 
større del av bransjen støtter arbeidet i  
NTTF. 

Styret i Norges Tannteknikerforbund 
ønsker derfor å sette ned et utvalg som 
skal fokusere på rekruttering av nye 
medlemmer til forbundet. Vi mener at  
det er viktig med et utvalg som kan jobbe  
med rekruttering, fordi medlemmene/
utvalget kan se NTTF litt mer fra utsiden  
enn oss som sitter i styreposisjoner, og 

oppnå dialog med potensielle medlem-
mer på et annet plan. Styremedlemmer 
kan fort bli oppfattet som at «vi gråter for  
vår syke mor». Vi tror også at et utvalg fra 
medlemsmassen kan se det hele litt mer  
fra utsiden og ha andre tanker og ideer 
om hva som skal til for å få flere med, og  
komme med gode innspill til styret og 
administrasjon.

Fagsamling 2020 –  
Ny – større – bedre! 
Til høsten blir det fagsamling 11.–12. 
september, merk dere datoene allerede 
nå, altså en uke tidligere enn vanlig, 
dette for å kunne avholde arrangemen-
tet på ønsket hotell. Fagsamlingen er 
under planlegging, og vil bringe mange 
spennende nyheter. Takket være gode 
innspill, og en stor jobb fra to enga-
sjerte og entusiastiske medlemmer 
vil fagsamlingen fremstå som noe helt 
nytt og bli et større arrangement enn 
det som har vært vanlig de siste årene. 
Jeg vil oppfordre alle til å sette av hel-
gen allerede nå, det vil komme hyp-
pig og spennende informasjon utover 
våren. Det er blant annet opprettet en 
egen facebook-side for arrangementet, 
som allerede har nær 100 følgere, så 
om du ikke allerede følger oss der bør 
du sjekke ut: Fagsamling 2020 NTTF

NTTF skal vurdere om vi på selvstendig grunnlag  
skal søke politisk støtte for å endre finansierings-
kategori for tannteknikerstudiet, slik at de får en 
bedre økonomi for å drive utdanningen. Vi arbeider 
nå med å få innsyn i tidligere utarbeidede søknader, 
samt rapporten som ligger til grunn for plasseringen 
i kategori D. 

DET SKJER I 2020
MARS
20. Fagdag ved  

Tannteknikerutdanningen

APRIL
30. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

MAI
25. NTTF styremøte
26. Lederkonferanse

JUNI
5. Europeisk tannteknikerdag

AUGUST
21. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

SEPTEMBER
2. NTTF 86 år
10. NTTF styremøte
11.  NTTF årsmøte
11.-12. Fagsamling 2020

OKTOBER
23. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
29.-31. Nordental, Lillestrøm

DESEMBER
28. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5
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MiYO and MiYO pink Restauration | Photo: Pascal Holthaus Germany

Minimal thickness of MiYO 0.1 - 0.2 mm

MiYO® Liquid Ceramic offers a completely new approach 
to esthetics. The patent pending MiYO® Liquid Ceramic 
System gives technicians the ability to easily create  
esthetic restorations that rival natural teeth in an ultra-thin 
layer. MiYO currently works with all zirconia and lithium 
disilicate materials.
 

Your local MiYO dealer: 

liquid ceramic

© 2019Jensen GmbH | Gustav-Werner-Str. 1 | 72555 Metzingen  | Germany | Tel. +49 7123 92260 | info@jensendental.de | www.jensendental.de

Monolithic made us do it.

K.A.Rasmussen AS
Dental: 800 41 941 | salg@karasmussen.com
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Forfatter

Tannteknikermester  
Wolfgang Weisser
CTB-Zirkel
Fuchswasenstrasse 11
73457 Essingen
Tyskland

Kritiske øyne  
på mekaniske fester/ 
friksjonsfester
Oversatt fra «Das Dental Labor» 9/2011 side 84-93, av tanntekniker Lars Alhaug

Hvilke materialer skal jeg bruke? Hvordan skal jeg gå fram? Før vi går i gang må 
vi planlegge. Også når det gjelder friksjonsfester eksisterer det så visst et eller 
flere valgets kval, for eksempel når vi i Tyskland vil konkurrere om «Det Gyldne 
Parallellometer» («Goldene Parallelometer»), en pris for beste arbeid i faget vårt. 
I denne artikkelen analyserer Tannteknikermester Wolfgang Weisser nøye flere 
varianter av noen av disse festene, i tidligere tider kalt «patentfester»

Eksamensoppgaven består i planleggin-
gen av og utførelsen av en implantat- 
understøttet proteseløsning i over og 
underkjeven. Begge konstruert som av- 
takbare. Overkjeven fikk seks implanta-
ter og underkjeven fire, begge av mer-
ket Camlog og alle med diameter 4,3 
millimeter.

Prosjektbeskrivelsen
I overkjeven skulle det lages en bar-retinert  
hybridprotese på de nevnte seks implan- 
tatene som ble plassert i regionene 13, 
15, 16 og 23, 25, 26. Protesen skulle 
også være understøttet av kjevens gin-
giva, og tannrekken besto av tenner fra 
16-26. Arbeidet skulle være avtakbart. 
I underkjeven skulle det lages en helpro-
tese basert på teleskopretinering på fire 
implantater i områdene 35 og 33 og 43 
og 45. Tennene som skulle erstattes var 
36, 34, 32, 31, 41, 42, 44, og 46.

De gitte parameterne for 
basiskonstruksjonen
De støpte elementene, teleskopkonusene 
og kappene og baren, skulle framstilles i 
NP/NE metall (ikke edelmetall). Det var  
tillatt å benytte friksjonsstifter eller lign- 
ende. I overkjeven besto den retinerende  
delen av en bar. Kerammaterialer måtte 
ikke benyttes i konstruksjonene. Hvor-

dan kandidatene benyttet valgfriheten de  
hadde angående hvordan løse oppgaven 
var helt opp til deres egen kompetanse. 
Det var også viktig å være klar over, i 
forbindelse med oppgaven, at pasienten 
var en eldre, svakelig person.

Krav til geroprotetiske arbeider 
 Bevisbaserte, vitenskapelige  

begrunnelser/studier
 Kalkulasjon
 Økonomisk rimelige løsninger
 God pasientbehandling
 Gode vilkår for pleiepersonellet
 Rense og hygienevennlig
 Mulig å reparere
 Rene overganger mellom  

materialene

Geroprotetikk er eldres orale helse og 
behandlingsbehov.

På basis av disse opplysningene var opp- 
gaven klart definert. I forbindelse med 
denne rapporten fikk jeg spennende inn- 
blikk i detaljene omkring arbeidet med å  
lage slike konkurransearbeider. Det kri-
tiske blikket jeg kunne bruke, på grunn 
av makroobjektivet på kameraet mitt, 
oppdaget lett eventuelle svakheter i de 
forskjellige variantene av arbeidet.
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Variant 1
Utformingen av primærkappen hadde overheng utover kantskjæringen. Ved å ha modellert 
konuskanten jevnt og tydelig ville arbeidet vært bedre (bilde 1 og 2). Sekundærdelen er 
dårlig polert innvendig og overgangen mellom kunststoffet og metallet er ikke optimalt slik 
at området vil bli en «matsamler», noe som hos eldre pasienter vil kunne bli et bakterielager  
(bilde 2). Det var lagt inn friksjonselementer i form av stifter av NP metall i kappene. Pass-
formen hadde tydelige mangler (bilde 4)

Variant 2
Høyden på friksjonsdelen og avfasingene er svært 
bra utført (bilde 5), med en perfekt sirkulær chamfer. 
Ser vi arbeidet basalt fra ser vi et vellykket arbeide: 
Overflatene innvendig er utmerket polert og frik-
sjonsstiftene eksakt plassert. Også aktiveringen av 
disse var det tenkt på (bildene 6 og 7). Tilpasningen 
var svært god og tatt vare på (bilde 8). Overgangene 
mellom kunststoff og metall hadde ingen mangler, så 
fasiten ble: Et svært bra arbeide.

1 UK sett basalt fra

2 Detaljer

3 Primærdeler

4 Passform

1

3

2

4

5 Eksakt utformet design
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Variant 3
Utformingen av teleskopkappene hadde fått en kantete over- 
flate mot det cervikale (bilde 9). Sett basalt fra er friksjons-
elementene svært tydelige (bilde 10). Arbeidet har godt  
polerte sekundærdeler. Dessverre mangler det et «søkk» som 
muliggjør aktivering av friksjonsstiften. Tilpasningen mel-
lom primær og sekundær konstruksjonen er god (bilde 11). 
Fasit: Et vellykket arbeide.

6-8 Høy håndverksmessig kompetanse

10 Sekundærkonstruksjonen

11 Korrekt passform9 UK sett basalt fra
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Variant 4
Høyden på konusene og koningen er meget bra  
løst (bilde 12 og 13), med en perfekt sirkulær 
skulder/chamfer. Sett basalt fra kan vi se et 
utmerket utført arbeide. Flatene innvendig er 
utsøkt polert og friksjonselementene i metall 
akkurat plassert. Muligheten for aktivering 
var også tatt hensyn til, bare det at denne 
typen slisseskruer er ikke lenger State of the 
Art som aktivatorer (bildene 14 og 15). Disse 
slisseskruene holder ikke kvaliteten over tid 
og kunststoffdelen rundt skruen viser allerede 
her en tydelig grad som danner en matsamler 
og er derfor en svakhet ved konstruksjonen. 
Overgangene mellom kunststoff og metall er 
feilfrie.

14 og 15 Innsyn i overkappene

13

14

12 UK sett basalt fra

13 Korrekte primærkonstruksjoner/
konuser
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Variant 5
Barkonstruksjonen og gjennomførin-
gen av den er håndverksmessig perfekt  
utført (bilde 16). Denne varianten med 
en langsgående hestesko-bar oppfylte 
også oppgavekravene. De indre flatene 
er perfekt polert, likeså utførelsen og 
plasseringen av friksjonselementene. 
Overgangen mellom metallkanten og 
kunststoffdelen er utmerket (bildene 
17-18). Måten kunststoffdelen er ut-
ført på viser tydelig hvilken erfaring 
denne tannteknikeren har når det gjel-
der behandlingen av dette materialet. 
Et vellykket arbeid

17 og 18 Detaljer sett gingivalt fra

16 Barkonstruksjonen
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Variant 6
Sett basalt fra ser vi en konstruksjon hvor PEEK materialet  
er brukt (bilde 19). (PEEK står for Polyetereterketon og er 
et halvkrystallinsk, høyanvendelig, mekanisk, termoplas-
tisk materiale. Dette sterke, opake (gråfarget) materialet 
har en kombinasjon av flere mekaniske egenskaper, og er  
motstandsdyktig mot kjemikalier, slitasje, materialtretthet  
og krymping. Det tåler dessuten temperaturer helt oppe i 
260 grader). Friksjonselementene er perfekt integrerte og 
viser en høy grad av håndverksmessig kunnskap. Over-
gangen mellom PEEK og kunststoffet taler for at dette er 
en dyktig tanntekniker som behersker denne teknikken. 
Dessverre kan vi også her se en smal grad eller step fordi 
friksjonselementet ikke rekker helt ned til gingivanivå 
(bildene 20-23). Dette vil føre til en sugende effekt som 
vil dra til seg bakterier og danne plakk eller lignenede. 
PEEK materialet er enda ikke vitenskapelig bevist å være 
et dentalt gangbart materiale over tid.

19-23 Detaljer av «rytter»  
og friksjonselementene

19

2120

22

23
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Variant 7
Her ser vi en annen løsningsvariant av denne opp- 
gaven, en ren og godt uttenkt løsning (bildene  
24 og 25). Overgangen mellom metall og kunst- 
stoff er her helt perfekt utført. Begge friksjons-
elementene er nøyaktig bygget inn (bildene 
26-27). Et friksjonselement til i frontregionen 
hadde forbedret arbeidet. Fasit: Alt i alt et godt 
arbeide.25 Barkonstruksjonen

26-27 Detaljer av friksjonselementenes plassering og utførelse.

24 Sekundærkonstruksjonen
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29-30 Detaljer av sekundærdel-arbeidet.

31-33 Den 
todelte baren.

28 Sekundærdel-arbeidet.

Variant 8
Her ser vi en «klassiker» av en variant, hvor galvanoteknikken er tatt i bruk 
(bildene 28-30). Denne teknikken har en svært stor nøyaktighet og har vært 
i bruk i mange år nå. Friksjonselementene er eksakt plasserte og arbeidet er 
makeløst godt gjort. Utformingen av den todelte baren krever en svært dyktig 
håndverker. Hensynet til den viktige parodontale hygienen var også tatt med 
i alle aspekter av konstruksjonen (bildene 31-33). Fasiten: Et fremragende 
utført arbeide.
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34 Sekundærkonstruksjon i NP metall

35 Barutforming for «trykknapp» fester.

36 Variant med «trykknapp» feste (lokator)

37-41 Detaljer som viser uheldige utførelser.
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Variant 9 
En mulighet, slik som disse løsningene 
i OK, er å bruke «trykknapper» av gitte 
fabrikat (bildene 34-36), eller frik-
sjonselementer (bildene 37-41). Disse 
er svært populære. Som før nevnt ser 
jeg svakheter ved bruken av slisse-
skruer av finmekaniske grunner. Når vi  
her ser gingivalt fra ser vi også spalten  
som gjerne oppstår mellom metall og 
kunststoff. Der kan det og vil det samle 
seg opp urenheter, og bakterier vil trives. 
I munnen, særlig hos eldre pasienter 
som bruker medisiner, er det et svært 
vekslende miljø. Derfor må en sørge for 
at protesene ikke har slike nisjer mot 
gingiva. Makrobildene jeg viser her, 
viser tydelig alle nisjene og kantene 
omkring friksjonselementene (bildene 
42-44).

44

42

43

Sluttord
Dette bildematerialet av de forskjellige varianter av oppgaven, viser tydelig fordelene,  
men også mulige problemområder, ved bruken av friksjonselementer. Hvilke va-
rianter man velger er mye avhengig av pasienttilfellet og vedkommendes ønsker.  
I vår konkurranse om det beste arbeide skulle protesene lages med stor vektlegging  
på enkel plassering i munnen, renhold, rimelig pris og at de enkelt kunne repareres.  
De må være lette å rengjøre og motstandsdyktige mot plakk og annen opplagring av  
bakteriesamlende urenheter. Altså være fri for nisjer, hulrom og spalter mellom 
materialene eller mellom materialene og friksjonselementene.
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På besøk på  
Askim Dental 

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

Tenner i Fokus ved Stein Brath har 
gjennom året besøkt flere labora-
torier som har utviklet egenartede 
konsepter og spesialiserte produk-
ter. I denne 35. artikkelen har vi 
besøkt Askim Dental.

Det er Ulrica Höglander Østby og hennes ansatte Linda Rygge som tar imot TIF i lyse, 
fine hensiktsmessige lokaler sentralt i Askim.

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



Februar 2020  |  Tenner i fokus   | 17 |

17 |

Ulrica er fra Nord-Sverige. Hun er oppvokst 
nær Skellefteå i et tettsted som heter Bur-
träsk. Her bodde hun inntil hun var 15 år. 
Da flyttet familien til Malå som ligger 12 
mil nord for Skellefteå.

Ikke lenge etter flyttet hun til Umeå og be-
gynte på tannteknikerutdannelsen. Denne 
utdannelsen tok 3 år. I tiden Ulrica gikk på 
denne skolen eksperimenterte man med å 
ha utdannelsen på gymnasnivå i stedet for 
høyskole. Hun tok med det tannteknikerut-
dannelsen og gymnas samtidig. I klassen 
under henne gikk Patrik Andersson, som 
også bor i Norge, og driver Matrix Dental 
AS i Vestmarka.
Det viste seg at dette utdanningsnivået 
ikke fungerte så bra, så de gikk senere til-
bake til høyskole igjen.

Ulrica var ferdig utdannet da hun var 19 
år. Da var hun heldig og fikk jobb på Lind-
grens Tanntekniske i Umeå. Her arbeidet 
hun i 5 år.

Da var tiden moden for Ulrica til å utforske 
verden. Hun hadde en venninne som var 
utdannet operasjonssykepleier. Venninnen 
hadde søkt på en jobb på en amerikansk 
camp i Saudi Arabia, og Ulrica fikk lyst til 
å gjøre noe liknende. Hun søkte derfor etter 
jobb i Saudi-Arabia, Tyskland, Dubai, Cali-
fornia og Norge. Hun kunne få jobb flere 
steder, men på de fleste stedene måtte hun 
skrive under på kontrakter som ville bun-
det henne for flere år. Det ble til at hun flyt-
tet til Norge, og fikk jobb hos Bjørn Borten i 
Trondheim. Der traff hun også igjen Patrik, 
sin tidligere venn fra skoletiden.

Meningen var at hun bare skulle være der 
ett år og så flytte hjem igjen, men hun triv-
des godt, hadde mye moro på jobben og 
lærte mye. Det ble derfor bestemt at hun 
skulle bli der ett år til.

Sommeren 1996 reiste Ulrica på ferie til 
Portugal og Algarvekysten sammen med en 
tannteknikervenninne. Der traff hun Lars, 
som senere skulle bli hennes ektemann. 
Dette resulterte i at det ble mye pendling 
mellom Trondheim og Oslo fordi Lars hadde 
begynt på Krigsskolen, som ligger i Oslo.

 ASKIM DENTAL 
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Etter to og ett halvt år slutter Ulrica hos 
Bjørn Borten, og flytter til Oslo. Hun 
får nå jobb hos Svein Thorstensen på 
Dentalstudio. Etter at Lars hadde avlagt 
eksamen på Krigsskolen blir han beor-
dret til Bardufoss, og for Ulrica var det 
bare å pakke kofferten å bli med.

Svein hadde ikke lyst til å slippe henne 
helt, så da Ulrica fikk jobb hos Dental 
Design på Finnsnes ble det bestemt 
at hun skulle produsere 40% for Den-
tal Studio. Disse arbeidene kom med 
post, og ble returnert samme vei. De 
resterende 60 % produserte hun for 
Dental Design.

Dette fungerte veldig bra en periode, 
men etter hvert trengte Dental Design 
mer av hennes tid. Samtidig ble posten 
dyrere og mer ustabil, så samarbeidet 
med Dental Studio ble avsluttet, og Ul-
rica fortsatte å jobbe 100% for Dental 
Design.

Beordringsperioden på Bardufoss for 
Lars var 4 år, derfor var Ulrica ansatt 
på Dental Design i 4 år, minus en per-
misjonsperiode da hun fikk sitt første 
barn, Maja.

Så bar det av sted til Lillehammer. Her 
var det mer utfordrende å få jobb, men 
på Moelv fikk hun arbeid hos Terje 
Storsletten. Ulrica hadde ikke vært an-
satt her lenge før hun ble gravid igjen, 
og fikk sitt barn nummer 2, Kasper.

Da hun kom tilbake etter endt permi-
sjon, hadde Terje slått seg sammen 
med Bjørn Ludvigsen og Kristin Ander-
sen i Team Tannteknikk på Gjøvik, så 
da ble det til at hun jobbet litt på Moelv 
og litt på Gjøvik.

På denne tiden var Lars i Afghanistan, 
så derfor ble det noe mindre stillings-
prosent på Ulrica i perioden. Team 
Tannteknikk var en veldig trivelig ar-
beidsplass.

Mens Ulrica og Lars bodde på Bar-
dufoss var de invitert av Lars sin ka-
merat til hans hytte på Hvaler. Der 
ble de kjent med en hyttenabo. Denne 
hyttenaboen het Jan Berg og drev et 
tannteknisk laboratorium på Mysen. 
Han ba Ulrica ta kontakt dersom de 
kom sydover, så skulle han se om han 
hadde jobb til henne. Verden er liten.

Ulrica og Lars hadde planlagt at de 
skulle flytte til i Hemnes før barna ble 
så store at de skulle begynne på sko-
len. Så når tiden var moden tok hun 
kontakt med Jan Berg, og han hadde 
jobb.
Da var det bare å «pakke kofferten» og 
komme nedover. Hun arbeidet hos Jan, 
og senere hos hans sønn Egil, i 6 år til 
sammen.

Ulrica kunne etter hvert tenke seg nye 
utfordringer, og hun hadde hørt at Tor 
Gundersen på Askim Dental hadde 
mye å gjøre.  Hun tok derfor kontakt 
med Tor, og spurte om det var mulig å 
få jobb hos ham, og det var det.

Etter at hun hadde vært hos Tor i ett og 
ett halvt år flyttet de inn i sine nåvæ-
rende lokaler. Ikke lang tid etter over-
tok Ulrica laboratoriet. I disse dager 
har hun vært på Askim Dental AS i 6 
år.

Ulrica prøver å kurse seg selv og Linda 
etter beste evne, men som hun sier:  
Det er ikke alltid like enkelt å stenge 
døren til laboratoriet for å gå på kurs. 
De prøver likevel så godt de kan.
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Med disse utfordringene kan ikke Ul-
rica få fullrost fagsamlingen. Dit skal 
hun, og hun synes det er både sosialt 
og lærerikt. Det har vært mange bra 
kurs der og som hun sier. Det er både 
hyggelig og interessant å treffe andre 
tannteknikere. Da kan man utveksle 
erfaringer og høre hvordan andre løser 
faglige problemer.

I og med at Ulrica har arbeidet så 
mange steder, og med det blitt kjent 
med mange, er det spesielt hyggelig 
å møte opp på slike samlinger. Denne 
brede faglige erfaringen har lært henne 
at det er mange måter å arbeide på for 
å komme fram til et godt resultat. Hun 
har også erfart at hvert laboratorium 
har sine krav til kvalitet. Dette har 
vært spennende og interessant.

Ulrica er også medlem i en faggruppe 
kalt Dentalring1. Dette mener hun å ha 
godt utbytte av gjennom kursing, fag-
lige diskusjoner og markedsføring.

På Askim Dental AS får tannlegene 
utført det de måtte ønske av tanntek-
niske proteseløsninger. Det tok litt tid 
før de begynte med implantater, men 

nå produserer de også det. Ulrica og 
Linda er likestilte i produksjonen. De 
trår til der det er behov. Dagen blir mer 
variert og spennende på denne måten, 
men da Linda har noe mer erfaring på 
skanning, og Ulrica har lenger erfaring 
på avtakbare proteser, har de en forfor-
deling på disse arbeidsoppgavene.

Selv om Tor har sluttet og overlatt alt 
til Ulrica, er han god å ha. Han bor 
fortsatt i Askim, så dersom det skulle 
oppstå et teknisk problem kan de ringe 
ham, og Tor kommer. Hvis Ulrica har 
problemer med en vrien klammerarm 
en sjelden gang, kan hun søke hjelp 
hos
Tor.

Når jeg spør Ulrica om fremtiden, så 
sier hun at hun håper det skal være en 
fremtid også for små laboratorier. Hun, 
som mange andre i faget, ser med be-
kymring på utviklingen med oppkjøp 
og sammenslåingen til store enheter.

Man får håpe at godt håndverk, god 
service, og nærhet til kundene som 
også gir nærhet til pasientene, også vil 
være viktig i fremtiden.

Det er ingen av kundene til Ulrica som 
foreløpig er kjøpt opp eller er etablert 
i store sentere. De arbeider fra små 
enheter, men man vet jo ikke hva som 
skjer, sier hun.
Askim Dental driver også utstrakt kun-
depleie gjennom å arrangere sommer-
fest og julebord for kundene. Dette er 
veldig hyggelig, og gjør sitt til at man 
blir godt kjent med tannlegene. Samti-
dig binder man dem tettere til seg.

På spørsmål om hvorfor Ulrica er med-
lem i forbundet, svarer hun at det er 
først og fremst for å støtte opp økono-
misk. Skal vi ha et forbund må vi alle 
bidra litt. Forbundet er flinke til å infor-
mere. Det er viktig å få informasjon om 
hva som skjer og rører seg. 

Ikke minst fagsamlingene er veldig 
viktige. Her får man treffe gode kolle-
gaer, man får knyttet nye kontakter, 
man kan delta på interessante kurs. 
Forbundet er også et talerør for faget 
mot det offentlige Norge.
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Slik var det nesten også med tannle-
ger, dersom jeg husker rett. De fleste i 
begge yrkesgrupper var interessert i å 
bli sin egen sjef.

Noen tannleger tok den gang som nå 
videreutdanning. De fleste av disse 
startet opp som selvstendige nærings-
drivende, og inngikk samarbeidsav-
taler med allmenntannleger. Slik var 
status i mange år. Tannlegene samar-
beidet med kolleger på samme tettsted 
og de hadde et åpent faglig miljø.

Tannteknikerne hadde konkurranse nest- 
en utelukkende fra sitt eget nærmiljø.

Men utviklingen står ikke stille, og en 
dag dukket det opp et firma som kom 
med et tilbud om import av tannprote-
tikk fra Manilla. «Manillatenner» ble 
et begrep. Denne produksjonen, som 
startet på Filipinnene, ble senere over-
ført til Kina hvor det i dag produseres 
tenner i stor stil. Det er virkelig satt i 
system, og er blitt en sterk konkurrent 
for norsk tannteknikk.

Dette ble starten på en revolusjon. 
Noen tannleger hoppet på dette nye til-
budet fra begynnelsen, mens andre var 
mer avventende.

Også tannteknikerne måtte selvfølgelig 
forholde seg til importen, og ta stand-
punkt til om de skulle være en del av 
denne utviklingen eller ikke. De fleste 
var avventende, men importen eska-
lerte. Noen laboratorier startet opp med 

import av tannprotetikk som spesial- 
område, og flere og flere begynte med 
import som et biprodukt, mens atter 
andre mente at de ville fremme norsk 
tannproduksjon ved å øke kvaliteten 
ytterligere, øke service og om mulig 
levere arbeidene enda raskere.

Tiden var nå også moden for ytterli-
gere samarbeid for mange tannleger. 
I stedet for å samarbeide fra hver sin 
adresse var det flere og flere som sam-
let seg under samme tak. Tannlegesen-
trene var født.

Når det gjelder tannteknikere, var det 
også en utvikling mot større enheter. 
Produksjonen av tannprotetikk ble 
mer avansert, og anskaffelse av dyrt 
produksjonsutstyr krevde en annen 
økonomi enn hva et lite laboratorium 
kunne gi. På bakgrunn av konkurran-
sen fra importen var det også viktig å 
drive rasjonelt, og få opp bruksprosen-
ten på maskiner og annet utstyr.

Tannlegene fikk etter hvert også kon-
kurranse på import. Tannturisme ble et 
begrep. Pasienter reiste til Thailand, til 
Tyrkia og Ungarn for å sette inn store 
broer og implantater. En beklagelig ut-
vikling for hele «tannbransjen».

Den utviklingen som jeg her har prøvet  
å beskrive, sett med mine øyne, har vist  
en utvikling som ikke alltid har vært 
positiv dersom man ser det fra den fag-
lige siden, men den har vel helst vært 
til pasientens beste.

I den senere tid kan man ikke ha unn-
gått å merke seg en ny trend. Nå blir 
store godt etablerte og veldrevne tann-
legesentere og tanntekniske laborato-
rier oppkjøpt av sterke investorer som 
vel er mest interessert i å  hente ut 
overskuddet av disse firmaene.

De oppkjøpte laboratoriene vil nok bli 
markedsført på en måte som deres kol-
leger bare kan drømme om.

Personlig er jeg engstelig for denne 
utviklingen. Det ligger en fare i at  
tannlegesentrene og de tanntekniske 
laboratoriene kan bli enda sterkere i  
markedet, og at de små blir stående i 
skyggen med svekket økonomi.

Jeg kan forstå at det kan være fristende 
å la seg kjøpe. Man kan føle at det er 
godt å få hentet ut en fortjeneste etter 
mange års innsats samtidig som man 
forsatt blir satt på en brukbar fast lønn, 
men da mange av de involverte har 
mange år igjen i yrkeslivet, og allerede 
har et bra utkomme av bedriften sin, 
er jeg ikke sikker på at et oppkjøp er 
det rette.

Vil man som ansatt være like engasjert 
i å lære nytt og følge opp faglig?

Vil denne utviklingen jeg her beskriver 
gjøre fremtiden vanskeligere for andre 
tannleger og tannteknikere?

Hvor går norsk tannhelse?

Hvor går norsk  
tannhelse?

Av Stein Brath  |  st-brath@online.no

Selv har jeg vært med i utviklingen av norsk tannhelse som eier av en tannteknisk 
bedrift i en liten østlandsby i et relativt gjennomsiktig miljø. 
Da jeg startet opp mitt tanntekniske laboratorium var det også mange av mine  
kolleger som startet opp egne bedrifter. Jeg føler at det ble etablert laboratorier  
på de fleste tettsteder i takt med norsk politikk på den tid.
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Rekruttering
Av Martin Feldmann | martin@feldmann.no

Hva skal skje med vårt fantastiske yrke? Etter nærmere 40 år som tanntekniker 
har jeg vært gjennom både høye topper og dype daler. En status quo har aldri 
vart lenge, forandringer kom på løpende bånd, på godt og vondt.

FREMTIDEN I  VÅRE TENNER

Mye har skjedd på materialfronten og 
framstillingsprosedyrer. Arbeidet har 
blitt renere og mindre belastende for 
helsen. Digitaliseringen har gjort ar-
beidet enda renere, det er i dag mye 
mindre sliping og dermed mindre hel-
semessig belastning.

Hvordan får vi unge oppegående men-
nesker til å bli tanntekniker? Har myn-
dighetene en interesse i at noen blir 
tannteknikere?

Jeg mener at et visst antall tanntekni-
kere burde være på plass i alle land for 
å ivareta forsyning til befolkning med 
individuell tilpasset medisinsk utstyr, 
dvs. kroner, broer, implantater, prote-
ser etc. 

Dagens situasjon er slik at både tann-
leger og importører har gjort oss svært 
avhengig av produksjon i utlandet. 
Coronavirusutbrudd med sine restrik-
sjoner som har ført til store forsinkel-
ser og leveringsstans av tanntekniske 
produkter fra deler av Kina viser dette 
tydelig.

Norske tanntekniske laboratorier kla-
rer i alle fall ikke å levere den meng-
den som ligger igjen i Kina.

Morgendagens tannteknikere burde 
kunne forvente en moderne, fram-

tidsrettet arbeidsplass med et godt 
innemiljø og betingelser som kan kon-
kurrere med tilsvarende yrker.

Jeg kunne ønske meg engasjement fra 
politikere for å opprettholde konkur-
ransekraft i tannteknikeryrket. Det 
kunne være å legge restriksjoner på 
import, som ekstra toll for eksempel 
eller en CO2-avgift på varer som blir 
innført med fly. 

For noen år siden var jeg i en samtale 
med en tannlegespesialist. På mitt 
spørsmål om han så problemet med im-
port og det det betydde for oss, nemlig 
at våre kunder dreper eksistensgrunn-
laget vårt, svarte han, «det er jeg klar 
over, men det kan jeg ikke bry meg 
om».

Hvilken vei utviklingen går og forutsig-
barheten av dette er avgjørende for de 
som velger å bli tannteknikere. Når du 
velger et yrke skal du helst være sikker 
på at du finner jobb som er givende, 
interessant og ikke minst at lønnen er 
til å leve av. Om du ikke finner disse 
kriteriene i valget ditt, er det vanskelig 
å forstå hvorfor man skal velge en tre 
års utdanning med studielån.

Jeg håper utdanningen på OsloMet føl-
ger med i timen og tilbyr framtidsret-
tet, adekvat innhold. Gamle teknikker 

som oppstilling av tenner, modellering 
av stålplater, kroner og broer etc. burde 
være valgfag, mens anatomi, morfologi 
og databehandling i form av CAD/CAM 
burde være obligatorisk. Det er ikke 
lenger viktig å kunne utføre alt manu-
elt, men det er viktig å forstå hvorfor 
noe skal være slik eller slik.

Tilknytting til tannlegene via sam-
lokalisering vil være en stor fordel. 
Tannleger og tannteknikere blir vant 
til å jobbe tett sammen og det vil klart 
føre til mindre misforståelser, bedre 
arbeidsflyt og lite korreksjoner/omgjø-
ringer. Det vil både tannteknikeren og 
tannlegen tjene på og ikke minst kom-
mer dette pasienten i form av bedre 
produkter til gode.

Jeg håper at samlokalisering blir et 
vendepunkt og snur en negativ utvik-
ling. Her må vi alle bruke anledningen 
til å skape noe positivt.

Utdanningen som de fleste av oss kjen-
ner til vil ikke være veldig aktuelt i 
tiden som kommer. 

Jeg håper at unge krefter kommer etter 
og viderefører vårt yrke, på sine pre-
misser. 
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Återskapa den 
   naturliga skönheten

Litiumdisilikat i helt ny tappning

Ta kontakt med Martin Magnusson
GC Nordic AB.
Tel. +46 701 405 095
martin.magnusson@gc.dental 

  LiSi Press ger dig:

• Optimala mekaniska egenskaper

• Oöverträffad naturlig estetik

Och i kombination med vår inbäddningsmassa 
LiSi Press Vest får du ett minimalt reaktionsskikt 

och sparar tid!
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1. Loven får en definisjon av 
begrepet «kritikkverdige forhold»
Varslingsreglene gir ansatte en rett til å  
si fra om «kritikkverdige forhold». Mange 
har vært usikre på hva som menes med  
«kritikkverdige forhold». Nå vil arbeids- 
miljøloven bli enklere å forstå ved loven  
gir en definisjon av begrepet. I den nye 
bestemmelsen vil det hete at:

Med kritikkverdige forhold menes 
forhold som er i strid med retts-
regler, skriftlige etiske retnings-
linjer i virksomheten eller etiske 
normer som det er bred tilslut-
ning til i samfunnet, for eksempel 
forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse
b) fare for klima eller miljø
c) korrupsjon eller annen økonomisk 

kriminalitet
d) myndighetsmisbruk
e) uforsvarlig arbeidsmiljø
f) brudd på personopplysnings- 

sikkerheten.
Arbeidsgivers pålegges aktivitetsplikt 
ved varsling

2. Arbeidsgivers plikt til å følge opp 
et varsel
Tidligere var det ingen lovbestemmelse  
som ga en direkte regulering av arbeids- 
givers plikt til å følge opp et varsel. 
Med den nye bestemmelsen i arbeids-
miljølovens § 2A-3 sier loven nå at:

«Når det er varslet om kritikk- 
verdige forhold i virksomheten, 
skal arbeidsgiver sørge for at  
varselet innen rimelig tid blir  
tilstrekkelig undersøkt.»

Med denne nye reguleringen får arbeids- 
givere en helt annen klargjøring av hva 

man plikter å foreta seg når man mot-
tar et varsel. Loven stiller nå eksplisitte 
krav om at arbeidsgiver innen rimelig 
tid må sørge for å undersøke varselet.

3. Arbeidsgivers plikt til å verne 
den ansatte
Et sentralt formål med varslingsre-
glene er å sikre at de som opplever 
kritikkverdige forhold i en virksom-
het faktisk tør å si fra, samt å verne 
varslerne. Det er da spesielt viktig at 
den som har varslet sikres et fullt for-
svarlig arbeidsmiljø. Her skjerpes lov-
teksten, og dersom det er nødvendig, 
skal arbeidsgiver sørge for tiltak som 
er egnet til å forebygge gjengjeldelse 
mot varsleren.

4. Varslere får utvidede rettigheter 
til erstatning ved gjengjeldelse
Ansatte som er har opplevd gjengjeldelse  
etter å ha varslet har lenge kunnet kreve  
erstatning fra arbeidsgiver etter de van- 
lige erstatningsreglene. Med de gamle reg- 
lene må arbeidstaker bevise at det fore- 
ligger skyld hos arbeidsgiver og at gjen- 
gjeldelsen har medført et økonomisk tap. 
Det innføres nå en rett for arbeidstaker til  
å kreve erstatning for økonomisk tap uten 
hensyn til arbeidsgiver skyld. Dette om- 
tales i juridisk terminologi som rett til å  
få erstatning på «objektivt grunnlag». 
Med de gamle reglene kunne arbeidsta-
ker få oppreisningserstatning («tort og 
svie») på objektivt grunnlag. Det nye er  
derfor at det nå også kan kreves erstat- 
ning for det økonomiske tapet den ansatte  
måtte ha som følge av gjengjeldelse.

5. Flere får rett til å varsle
I dag er det bare arbeidstakere som er 
ansatt eller innleid i virksomheten som 
har rett til å varsle. Med de nye reglene 
vil varslingsretten utvides til å omfatte 

andre grupper med tilknytning til et 
foretak, inkludert elever og studenter, 
vernepliktige, pasienter, innsatte, og 
deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

6. Endring i arbeidsmiljølovens 
formålsparagraf
Til sist skal det også nevnes at arbeidsmi-
ljølovens formålsparagraf endres for å  
forankre varslingsreglene mer prinsi-
pielt. Dette skjer vet at det den nye § 1-1  
bokstav c lest sammen med bestemmels- 
ens første ledd vil lyde.

“Lovens formål er (…) å legge til 
rette for et godt ytringsklima i 
virksomheten”

Endringen har ikke noen materiell betyd- 
ning, men er mer en rettspolitisk under- 
strekning av at lovgiver anser varsling 
som en viktig del av vern om et godt 
arbeidsmiljø.

Hva betyr endringene for deg som 
er arbeidsgiver?
De nye reglene betyr for det første at må gjen- 
nomgå virksomhetens varslingsrutiner,  
for å sørge for at de er i samsvar med krav- 
ene i arbeidsmiljøloven. Det er viktig at  
varslingsrutinene nå også inneholder  
bestemmelser om hvordan et varsel skal  
saksbehandles. Videre bør de nye reglene  
være en god anledning til å sørge for at  
nøkkelpersoner i virksomheten har grunn- 
leggende kunnskap om varslingsreglene. 

Kilde: 
wwwarbeidsmiljoloven.com/varsling-nye-regler- 
er-vedtatt-2019/

Mer info: 
www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nytt- 
varslingsregelverk-legger-mer-ansvar-pa- 
arbeidsgiver

Lovvedtak 70
(2018–2019)(Første gangs behandling av lovvedtak)Innst. 315 L (2018–2019), jf. Prop. 74 L (2018–2019)

I Stortingets møte 5. juni ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v
om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)II lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og

stillingsvern mv. gjøres følgende endringer: § 1-1 bokstav c skal lyde: c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,Gjeldende bokstav c til e blir bokstav d til ny bokstav f. § 1-6 første ledd skal lyde:
(1) Følgende personer anses som arbeidstakere etter

lovens regler om varsling og helse, miljø og sikkerhet når
de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven:
a) elever ved institusjoner som har undervisning eller

forskning som formål, b) vernepliktige, c) sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilfor-
svaret,

d) innsatte i kriminalomsorgens anstalter,e) pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjo-
ner o.l.,

f ) personer som i opplæringsøyemed eller i forbin-
delse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virk-
somheter uten å være arbeidstakere,g) personer som uten å være arbeidstakere deltar i

arbeidsmarkedstiltak.Lovens regler om varsling gjelder likevel ikke for personer
som nevnt i bokstav d. Departementet kan i forskrift fast-
sette unntak fra bestemmelsen i første punktum.

Kapittel 2 A med §§ 2 A-1 til 2 A-4 og nye §§ 2 A-5 til 2 A-7 
skal lyde:

Kapittel 2 A Varsling 
§ 2 A-1 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virk-
somheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdi-
ge forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeids-
taker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold
i virksomheten til innleier. (2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i

strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virk-
somheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til
i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære
a) fare for liv eller helse b) fare for klima eller miljøc) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk e) uforsvarlig arbeidsmiljøf ) brudd på personopplysningssikkerheten.(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers
eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet
her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.§ 2 A-2 Fremgangsmåte ved varsling(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internta) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
c) i samsvar med varslingsplikt

Nytt varslingsregelverk 
legger mer ansvar på 
arbeidsgiver
1. januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i 
kraft. Det blir innført en klarere beskrivelse av "kritikkverdige forhold", 
arbeidsgiver får flere plikter og større ansvar. flere får lovfestet rett til 
å varsle og det blir en tydeligere fremgangsmåte for varsling.
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For mer informasjon ring tlf. 22 79 20 20 
eller gå til vår netthandel, www.jacobsen-dental.no

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

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

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

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

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

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

Finnes i hele vita 
fargeskala pluss bleach.Femfarget tann til 

trefarget pris!
Front 

Kr 230,- 

Diat 

Kr 186,-

Kortreiste tenner biter best!

NYHET!
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Bursdager 
NTTF Gratulerer

50 år
Jenny Hellem 22. april
Rune Hansen 29. april

60 år
Ivar Mikal Bjørlo 2. april

70 år
Knut Tharaldsen 10. mars

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

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

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

Protesetekniker søkes 

Ønsker kontakt med protese tekniker for samarbeid i Bogstadveien 
Proteselab AS. Ta kontakt med meg på min e-postadresse for videre 
tilbud og vurdering. 

Tanntekniker Tom Coles 
tomcoles@online.no 

 

Tanntekniker søkes 
 
Vi er et tannteknisk laboratorium i Mjøsområdet som har mye å gjøre og 
søker derfor en allsidig tekniker, men med hovedvekt på fast protetikk. 
Vi ønsker en med god formsans og arbeidsevne og som er oppdatert på 
digitale løsninger. Du må være sosial og ha evne til å jobbe i team.  
 
Virker dette interessant, send e-post til nttf@tannteknikerforbundet.no. Emnefeltet må 
inneholde «Søknad TT».  
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Når du er opptatt av 
estetikk 
Atlantis Custom Base Angulated Screw Access (ASA) leveres til 
Astra Tech Implant System®, Straumann Bone Level, NobelActive 
og NobelReplace
 
Noen ganger kan det være utfordrende å oppnå optimal plassering av 
implantatet for en skrueretinert løsning. Atlantis CustomBase ASA gir deg 
mulighet til å vinkle skruekanalen opptil 30 grader. Dette innebærer at du nå 
kan tilby dine tannleger den beste mulige løsningen for single tenner.  

Kan enkelt bestilles på www.atlantisweborder.com

Full oversikt over tilgjengelige plattformer finner du på www.dentsplysirona.com 

Kontakt kundeservice på telefon 815 59 119

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

www.dentsplysirona.com 
 

Atlantis® CustomBase solution
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TITANIUM      

LIFETIME      LIFETIME     1-YEAR      

GOLD-SHADED 
TITANIUM      ZIRCONIA      

5-YEARS      

PMMA      

Atlantis Straumann annonse 2020b.indd   1Atlantis Straumann annonse 2020b.indd   1 10.01.2020   14.44.0210.01.2020   14.44.02
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Bør jeg gå til sak?
Jeg har solgt en rekke maskiner og utstyr fra mitt laboratorium til en konkurrent. 
Avtalen var at han skulle betale kr 650 000 for maskinene. Jeg har bare mottatt kr 
150 000, da kjøperen mener at maskinene er i dårligere stand enn avtalt. Vi har 
inngått skriftlig avtale hvor blant annet maskinene er beskrevet og hvor kjøpesum 
og betalingstidspunkt er angitt. Hvordan kan denne saken gjennomføres for at jeg 
skal kunne få pengene jeg mener å ha krav på, og hvilke forhold er relevante å 
vurdere?

                          n.n

Ut fra det du skriver legger jeg til grunn 
at kjøper bestrider at du har krav på mer 
enn de kr 150 000 som kjøper allerede har 
betalt. Siden kravet da er omtvistet, kan du 
ikke få hjelp av namsmannen til å inndrive 
kravet, uten etter en rettskraftig dom.

Siden kravet er av en ikke ubetydelig 
størrelse, bør du vurdere å kontakte 
advokat for bistand. Advokaten vil kunne 
vurdere hvordan saken står rettslig, 
blant annet med bakgrunn i den inngåtte 
avtalen, korrespondanse mellom dere og 
eventuelle øvrige faktiske forhold (bevis). 
Med bakgrunn i en slik vurdering vil 
advokaten kunne si noe om den såkalte 
prosessrisikoen (søksmålsrisikoen). 
Prosessrisiko betyr den risiko du løper ved 
å ta saken inn for domstolene, i ytterste 
konsekvens risikoen for å tape saken 
fullt ut og måtte betalte både egne og 
motpartens utgifter til advokat.

Det som ofte undervurderes i vurderingen 
av prosessrisiko, er risikoen for at 
domstolen ikke ser på bevisene i saken på 
samme måte som en selv. I de fleste saker 
er det faktum og bevisføringen som avgjør 
en tvist, samt hvordan advokatene klarer 
å fremstille saken for retten. Det er derfor 
viktig å vurdere om bevisene i saken 
er gode nok i forhold til det faktum man 
ønsker å bevise. Beviskravet i sivile saker 

er normalt sannsynlighetsovervekt (mer 
enn 50% sannsynlighet), med mindre det 
er et skjerpet beviskrav etter loven eller 
praksis.

En annet relevant forhold ved vurderingen 
av prosessrisiko er kravets størrelse i 
forhold til omkostningene ved å føre saken 
for retten. Et krav på kr 200 000 som tas 
inn for retten i flere dager vil kunne anses 
som uhensiktsmessig og derfor frarådes. 
Gjennom såkalt småkravsprosess, som 
gjelder tvister der tvistegjenstanden har 
lavere verdi enn kr 125 000, vil man 
imidlertid ha betraktelig redusert risiko 
for omkostninger, ettersom motparten 
kun får dekket inntil 20 prosent av sakens 
tvistesum, likevel alltid inntil kr 2 500 og 
aldri mer enn kr 25 000.

I tillegg til en vurdering av prosessrisiko 
vil advokaten kunne bevisstgjøre deg 
på øvrige forhold som vil kunne være 
relevante når det gjelder å igangsette og 
gjennomføre en rettslig prosess. Dette 
kan blant annet være forhold knyttet 
til belastningen ved å gjennomføre en 
rettsprosess, særlig i forhold til at en slik 
prosess ofte er tidkrevende og tar energi 
og fokus bort fra ordinær drift. Å vurdere 
prosessrisiko er relativt komplisert, 
da begge parter i en tvist ofte er like 
overbeviste om at de har rett, og at den 

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

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

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

Det er viktig å merke seg at en 
helhetlig vurdering av hva som er 
hensiktsmessige og strategiske valg 
i prosessen kan endre seg underveis. 
Et eksempel på dette er faren for 
at motparten går konkurs. Dersom 
man skulle vinne frem med et krav, 
samtidig som man har hatt utgifter 
til egen advokat, hjelper det lite å 
få rett dersom man ender opp med 
kun et dividendekrav i motpartens 
konkursbo, særlig når dividenden i 
norske bo ofte ligger på mellom 2 og 5 
% av hovedkravet.

Det første en advokat vil gjøre er å 
fremme ditt krav på restkjøpesummen 
i et brev til kjøperen, ofte angitt som et 
såkalt prosessvarsel: Kjøper oppfordres 
til å ta stilling til kravet, samtidig 
som det varsles om rettslig prosess 
dersom kravet ikke imøtekommes ved 
innbetaling.

Dersom motparten ikke lar seg 
representere ved advokat etter å 
ha mottatt kravet/prosessvarselet, 
må saken innom forliksrådet ved at 
det utarbeides forliksklage. Partene 
vil innkalles til forliksmøte hvor 
hovedformålet er å oppnå enighet. 
Dersom forliksrådet mener seg 
kompetent, kan forliksrådet avsi 
dom dersom partene ikke kommer til 
enighet gjennom et forlik.

Saken kan deretter tas inn til 
tingretten ved stevning. Først i 
tingretten får man en full rettslig 
prøving av saken med bevisføring 
(fremleggelse av dokumenter, 
partsavhør og vitneforklaringer). Forut 
for hovedforhandling i tingretten 
får partene tilbud om rettsmekling. 
Dette er forhandlinger med en 
uavhengig dommer som rettsmekler. 
En rekke saker ender med forlik i 
rettsmekling (rettsforlik), noe som 
ofte er hensiktsmessig i forhold til 

kostnader som pådras for begge parter 
i forbindelse med forberedelse til og 
gjennomføring av hovedforhandling 
for tingretten.

Dersom man taper, helt eller delvis, 
i tingretten, kan saken ankes inn 
til lagmannsretten. Her vil saken 
behandles på ny, som for tingretten.

Taper man i lagmannsretten kan saken 
ankes til Høyesterett, men kun et fåtall 
saker slipper inn.

Et viktig forhold er at partene kan 
komme til enighet på ethvert stadium 
i prosessen frem til rettskraftig dom. 
Basert på prosessrisiko og øvrige 
forhold vil en advokat kunne gi gode 
råd i forhold til strategiske valg 
frem mot en løsning av saken, enten 
gjennom forlik eller rettskraftig dom.

-o0o-

Lyst på  
etterutdanning?
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke stipend fra Norsk Ort-
hoform Depots Utdannelsesfond til etterutdanning til en verdi av kr 10 000. 
Tildelingen foretas under åpningen av Fagsamling 2019. Du kan finne søknads-
skjemaet på side 33. 

Stipendet har vært delt ut mange ganger tidligere. For å illustrere hva du kan 
bruke pengene til, kommer her en smakebit fra en mottaker av stipendet.

CAD/CAM
Caroline Wabnitz mottok stipendet i 2015 og brukte pengene til å videreutdanne  
seg inn CAD/CAM. Hun valgte å ta sin etterutdanning i Tyskland, nærmere 
bestemt på Ludwig Maximillian Universität i München. Gjennom hennes kurs 
fikk hun innblikk i de forskjellige systemene, software, hardware og materialer. 
Kurset i CAD/CAM er en felles videreutdanning for tannteknikere og tannleger. 
Det er delt opp i tre moduler, som hver varer to dager og i tillegg er det off-cam-
pus moduler på nett. Det hele avsluttes med en eksamen. Du kan lese mer om 
Carolines kurs i TIF 2-2017.

Går du og teller på knappene om du har råd til å søke på 
drømmekurset ditt? Fortvil ikke, Norsk Orthoform Depots 
Utdannelsesfond kan hjelpe deg.

Har du spørsmål angående 
stipend og søknad?

Kontakt Caroline Wabnitz på 
e-post caro.wabnitz@gmail.com 
eller daglig leder Helle Hagenau 
på e-post helle@nttf.no

Faksimile 
Tenner i Fokus 2-2017 side 24.
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Fagdag ved  
Tanntekniker- 
utdanningen

Tannteknikerutdanningen inviterer til  
fagdag på Oslo 20. mars 2020 kl. 9-14. 
Fagdagen er et kostnadsfritt kurstilbud, og inkluderer lunsj. 
Den foregår på OsloMet – storbyuniversitet,  
OsloMet, Pilestredet 46 Rom PA 113, 1. etg. 

Program

09.00 Registrering – kaffe

09.30 Velkommen til Fagdag v/Trude Myhrer, studieleder på  
tannteknikerutdanningen

09.45 Samarbeidsprosjekter og utveksling med tannteknikerutdanningen  
ved Griffith University Australia v/Adriane Andersen Mougios,  
universitetslektor på tannteknikerutdanningen

10.45 Dentale polymermaterialer innen konvensjonell og digital framstilling 
av oral protetikk v/Dr.Scient Hilde Kopperud, NIOM

12.00 Lunsj

13.00 Ansiktsdefektproteser til pasienter født med misdannelser, etter  
kreftbehandling eller traume v/anaplastolog og tanntekniker  
Mette Wikstrand Fink, Rikshospitalet

14.00 Fagdagen avsluttes

Påmelding til Terje Nilsen på terje.nilsen@oslomet.no innen 13. mars

Foto: Caroline Wabnitz



Februar 2020  |  Tenner i fokus   | 31 |

31 |



| 32 |   Tenner i Fokus  |  Februar 2020

| 32

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

Deltakelse i diplomgivende 
etterutdanningsprogram

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

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

Rådgivning og bistand ved søknad 
om autorisasjon

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

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

 FORSIKRING

Yrkesskadeforsikring, 
kontorforsikring, næringsbygg,  
bil mm.

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

Helse- og pensjonsforsikring til 
rabattert premie, tlf 08881

Informer om at du er NTTF-medlem. 

 BEDRIFTSHELSETJENESTE

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

 JURIDISK BISTAND

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

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

 NPE

 

Automatisk innmelding 
og rapportering til Norsk 
Pasientskadeerstatning. 

 HOTELLER

 REISEBYRÅ

 

 LEIEBIL

 DRIVSTOFF

 DEKK

 MAT

 

 BLOMSTER

 ONLINE BACKUP

 

Medlemsfordeler

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

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

Varsler når det er offentlige 
anbudsrunder på tanntekniske  
produkter

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

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

Med forbehold for endringer.
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 Søknad
om stipend fra
 Norsk Orthoform Depots  Utdannelsesfond 2020

Søknaden sendes innen 19. juni 2020 til 
NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller e-post:  
nttf@tannteknikerforbundet.no

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 2020.  
Søknadsfrist er 19. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2020 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

Søkerens navn:

Fødselsdato (ddmmåå) Telefon

Bedriftens navn E-post

Firmaadresse Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted Signatur

Nærmere opplysninger sendes som eget vedlegg til søknaden.
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NYHET! M2 DUAL WET HEAVY METAL
Fresemaskin med 5+1 akses freseteknologi og to separate fl eksible og fullt konfi gurerbare kamre, 

for delt våt og tørrfresing av alle materialer, uten rengjøring mellom materialbytter! 

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

ÅPENT SYSTEM!

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

Medlemmer av NTTF får rabattert pris.

Lokalforeninger

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

HORDALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

SØRLANDET  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

HEDMARK OG OPPLAND  
TANNTEKNIKERFORENING
v/Inger Dervo, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450 
E-post: inger.dervo@bbnett.no
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DDContrast®
Dental Direkt har i samarbeid med mestertekniker Andreas Nolte utviklet DD Contrast, 

et nytt konsept for maleteknikk og mikro-sjikting av zirkonia.
 

DD Contrast består av malefarger, teksturpasta og glasurpasta for maling og mikrosjikting av 
fullkontur zirkonia-arbeider, eller arbeider med  mikro-cutback. Dette systemet lar deg kontrollere 

fargetone, valør, effekter og translusens uten å gå på kompromiss med zirkonia sine materialegenskaper.

DD
Contrast

Uten 
DD

Contrast

KURS
Introduksjon til DD Contrast

Hvordan oppnå høyestetikk, uten å gå på kompromiss med materialegenskaper

DAGSKURSET VIL BESTÅ AV:

• Indikasjoner og materialvalg
• Introduksjon til DD-Contrast produktlinje
• Introduksjon til DD Contrast og dens bruk  
   på fullkontur-og cutback-restaureringer
• Gjennomgang av flere teknikker ved bruk  
   av DD Contrast
• HANDS ON: En pre-molar full kontur  
   - Maleteknikk
• HANDS ON: En sentral med cut-back 
    – Mikrosjikting

PRIS:  kr. 1.950,- per person
VARIGHET:  1 DAG (09:00-16:00)
STED:  DEN-TECH AS, Patruljeveien 31C 
 Helgelandsmoen næringspark
 3512 Hønefoss
KURSDATOER:  06/03/2020 
 13/03/2020
PÅMELDING: www.den-tech.no 
 epost: mail@den-tech.no 
 Tlf: 32 12 30 10

NYHET!

THE ULTIMATE LIQUID CERAMIC

For mer info se www.den-tech.no



| 36

RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo

Kilde: Norges Tannteknikerforbund

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

VÅT TØRR

NYE M2 DUAL WET HEAVY METAL 
FRESEMASKIN
1 MASKIN, 2 FRESEKAMRE – FOR DELT VÅT OG TØRRFRESING AV ALLE MATERIALER, 
UTEN RENGJØRING MELLOM MATERIALBYTTER

ÅPENT SYSTEM!

Se i aksjon!


