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Legemiddelverket blir
ny tilsynsmyndighet
for medisinsk utstyr
Tannteknikere er både produsenter av
medisinsk utstyr og helsepersonell. Vi er
underlagt forskjellige lovkrav og jeg vil gå
gjennom de viktigste kravene samt informere
om endringer i lovverk og tilsynsmyndighet.
Medisinsk utstyr

Vi produserer individuelt tilpasset medisinsk
utstyr, og er underlagt Lov om medisinsk utstyr (med egen forskrift) som begge baserer
seg på et EU-direktiv. Både loven og forskriften retter seg mot enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr
for bruk i Norge eller et annet EØS-land.
Formålet med forskriften er å sikre at det
medisinske utstyret ikke medfører fare for
pasienter og andre personers sikkerhet i
forbindelse med produksjon, konstruksjon,
omsetning og bruk.
Direktivet krever at man har et omfattende
kvalitetssikringssystem, med oversikt over
alle produkter samt hvilken risikoklasse
de tilhører. Man må også ha dokumenterte
prosedyrer for alle produksjonsprosesser,
samt plan for kalibrering og vedlikehold
av maskiner og utstyr. I tillegg må man ha
sporbarhet på alle materialer som skal settes
inn i munnen på pasient. Det skal også fremkomme hvem som har utført de forskjellige
arbeidsprosessene, og det skal føres avvik
ved feil underveis i produksjonen.
Dokumentasjonen for fast og avtakbar protetikk skal oppbevares i 10 år, for implantater i 15 år. Bedriftene skal også registrere
seg som produsent i Utstyrsregisteret, samt
registrere alle produkter som blir fremstilt i
den aktuelle bedrift. Alt dette er viktige krav
for å sikre at pasientene får en forsvarlig behandling, og et produkt som gjennom hele
produksjonsprosessen er sikret å være i
henhold til bestilling og bedriftens kvalitetsmål.
Nytt regelverk for medisinsk utstyr ble
vedtatt av EU 5. april 2017. Den viktigste

endringen for oss, er at det er vedtatt at
samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig for pasient. Dette er veldig gledelig, da
det er noe både NTTF og mange organisasjoner i FEPPD har jobbet for i veldig mange
år. Det viser at det nytter å ikke gi seg i viktige
saker. Da den nye forordningen er EØSrelevant vil den på sikt bli tatt inn i norsk
lovverk og oversatt til norsk. Derfor blir
det snart slik at erklæringen skal leveres
til pasient. Da vil erklæringen få en enda
større betydning, og bli viktig dokumentasjon for utført behandling.
Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt
at Helsedirektoratets forvaltningsoppgaver
knyttet til området medisinsk utstyr skal
overføres til Statens legemiddelverk med
sikte på virkning fra 1. januar 2018. Legemiddelverket overtar da som fag- og
tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i
Norge og skal føre tilsyn med produkter,
produsenter og andre distributører. Området medisinsk utstyr ligger også under
legemiddelverkene i Danmark og Sverige.
Jeg er ganske sikker på at når Legemiddelverket får denne oppgaven, vil de «kvesse
klørne» og gjennomføre tilsyn med vår
bransje. Er du/dere klar for et slikt tilsyn?
NTTF tilbyr medlemmene hjelp dersom
dere har mangler dere vil utbedre. Ved
hjelp av NTTFs eget kvalitetssystem som
er utviklet for medlemmene kan du gå høsten trygt i møte. Vår egen kvalitetskonsulent, tanntekniker Grete Strand, vil i løpet
av høsten reise ut til de medlemmene som
trenger hjelp med dette arbeidet. Alle på
laben blir kurset, og kvalitetssystemet er
klart for innstallering.

Nytt regelverk for
medisinsk utstyr ble
vedtatt av EU 5. april
2017. Den viktigste
endringen for oss, er
at det er vedtatt at
samsvarserklæringen
skal gjøres tilgjengelig for pasient. Dette
er veldig gledelig, da
det er noe både NTTF
og mange organisasjoner i FEPPD har
jobbet for i veldig
mange år.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

Behandling av pasientopplysninger

Vi er også pålagt å etablere Internkontroll
for behandling av pasientopplysninger. Vi
skal sikre at pasientopplysninger vi har
tilgang til blir mottatt, behandlet, og oppbevart/lagret slik at opplysningene ikke
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kan komme uvedkommende i hende.
Vi plikter også å melde inn hvilke pasientopplysninger vi behandler til Datatilsynet på et eget skjema.
Norm for informasjonssikkerhet i helse
og omsorgstjenesten (Normen), i tillegg til personvern og helselovgivning
stiller krav til informasjonssikkerheten
innen vår bransje. Tilsynsmyndigheter,
særlig Datatilsynet og Helsetilsynet,
kan kontrollere den enkelte virksomhets etterlevelse av det til enhver tid
gjeldende regelverk. Det er ledelsen
som har ansvar for å etablere og opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Datatilsynet skal informeres
om hvilken stilling som har det daglige
ansvaret for oppfyllelse av bedriftens
plikter, herunder informasjonssikkerheten. Formålet med Internkontroll for
personvern er å sikre at pasientopplysninger vi mottar som helsepersonell ikke skal komme på avveie, eller
komme uvedkommende i hende, og å
sikre pasientene.

I tillegg må vi forholde oss til Lov om helsepersonell, som
stiller en rekke krav til oss. Det viktigste er kanskje kravet
til faglig forsvarlighet. Det betyr i praksis at vi skal holde
oss faglig oppdatert, og tilegne oss den kunnskap som skal
til for å kunne ivareta pasientens behov best mulig. Vi skal
også kunne dokumentere kompetanse på de fagfelt vi tilbyr.
Etterutdanning og dokumentasjon er viktige faktorer, og
ved å delta i NTTFs etterutdanningsprogram, herunder
fagsamlingen, kan du få aktuelle faglige oppdateringer.
samme for alle virksomheter. Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet, og har de
siste årene hatt jevnlige tilsyn i tannhelsesektoren. Vår bransje er i tillegg
pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT). NTTF har avholdt en
rekke kurs i temaet for noen år tilbake,
og vi har tegnet avtale med Saga BHT,
der våre medlemmer kan få god hjelp
med alt HMS arbeide.
Internkontrollsystemer

Helse, miljø og sikkerhet

Vi er også pålagt å ha et internkontrollsystem for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Det er fastsatt i en
egen forskrift; internkontrollforskriften. Dette internkontrollsystemet skal
sikre at vi oppfyller krav i arbeidsmiljøloven, arbeider i egnete lokaler med
et godt inneklima, og ivareta at alle
medarbeiderne har trygge arbeidsforhold. Først og fremst er internkontroll
arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i
forbindelse med HMS-arbeidet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med
liten risiko for brann, forurensning,
arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det

Oppsummert er det tre internkontrollsystemer som må være på plass i våre
bedrifter:
- Kvalitetssikringssystem: for å sikre
at pasienten får et trygt produkt i
henhold til bestilling, og at alle krav
i direktivet er ivaretatt
- Personvern: for å sikre at pasientopplysninger blir forsvarlig behandlet og
ikke kommer på avveie
- HMS: for å sikre arbeidsmiljøet, etablere trygge forhold og inneklima i
lokalene, og trygge arbeidsforhold
for alle medarbeidere.

kravet til faglig forsvarlighet. Det betyr
i praksis at vi skal holde oss faglig oppdatert, og tilegne oss den kunnskap
som skal til for å kunne ivareta pasientens behov best mulig. Vi skal også
kunne dokumentere kompetanse på
de fagfelt vi tilbyr. Etterutdanning og
dokumentasjon er viktige faktorer, og
ved å delta i NTTFs etterutdanningsprogram, herunder fagsamlingen, kan
du få aktuelle faglige oppdateringer.
NTTF utsteder kursbevis etter hvert
enkelt kurs og diplom ved oppnådde
30 poeng.
Jeg minner til slutt om Fagsamling
2017 i september. To hele dager med
aktuelle faglige foredrag, stor utstilling, og årsmøte i NTTF. Her treffer du
garantert mange kollegaer, og det blir
tradisjonen tro vennefest på fredagen.
Som tanntekniker kan du i løpet av
disse dagene tilegne deg ny kunnskap,
og være med å avgjøre viktige spørsmål
om det videre arbeidet i NTTF. Hold av
disse dagene til gode faglige foredrag
og samvær med gode kollegaer.

Lov om helsepersonell

I tillegg må vi forholde oss til Lov om
helsepersonell, som stiller en rekke
krav til oss. Det viktigste er kanskje

Jeg ser frem til å treffe deg på
årsmøtet og Fagsamlingen. Vi sees
vel i september?

Straumann are recruiting a Territory Manager for Oslo!
Are you looking to take your first step from the clinic into the medical business? Are you
motivated and good at building customer relationships? Then you could be exactly what
Straumann are looking for!
Straumann are currently seeking an ambitious dental technician to join their team in Norway. With their market-leading portfolio of dental
solutions Straumann have an excellent reputation on the Norwegian market and are now looking to strengthen their team with the addition
of a new Territory Manager for Oslo. The person will be responsible for visiting and supporting dentists throughout Oslo & Østfold.
Straumann are seeking somebody specifically with a technician or similar background and this role would present the perfect opportunity to
step into a commercial organisation. Full sales and product training would of course be provided and the candidate can be based anywhere
in the region.
If you are interest in this position then please send your CV to jonathan.hyde@charltonmorris.com. For further information please visit www.straumann.com or
www.straumann.no.
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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

August 2017 | Tenner i fokus | 5 |

Fotografering under operasjoner:

Her blir det
blodig!
Oversatt fra ”Das Dental Labor” 7/2016, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

For tannteknikerne åpner fotografering under operasjoner,
såkalt OP-fotografering, for spennende innblikk i den dentale
kirurgien. I denne artikkelen gir fotoinstruktør Wolfgang
Weisser tips om hvordan få vellykkede bilder under dentale
kirurgiske inngrep.

Forfatter
Tannteknikermester
Wolfgang Weisser
Aalen, Tyskland
Nøkkelord:
OP-fotografering
Hygiene

 Bilde 1
Å overholde hygieneforskriftene
er obligatorisk.
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I

de siste årene har jeg fått være med på
mange operasjoner, som fotograf. Det
har gitt meg større kunnskap om anatomi og histologi (læren om vevets oppbygning). I dette arbeidet har jeg også
fått mer forståelse for de situasjonene
kirurgene kan støte på som ikke tannlegene møter. Ofte treffer de på uante
overraskelser når de åpner opp tilfellet
hvor de skal gå til verket. Den første operasjonen jeg var med på var i 1993. Han
som sto for operasjonen het Dr. Wolfgang Messmer, fra Geislingen. Dette var
en sinus operasjon, og operasjonssåret
ble lukket med folie som igjen ble festet
i benet med titannagler. Denne «tett-på»
opplevelsen fascinerte meg så mektig at
det medførte at jeg i dag går
til ethvert fotooppdrag i en
operasjonssal med stor for1
ventning og spenning. Jeg
er meget takknemlig overfor tannlegene og kirurgene
for at jeg har fått denne muligheten.
Forberedelsen
Å følge hygieneforskriftene
er obligatorisk og er førsteprioritet ved OP-fotografering. Selvsagt bruker jeg som
fotograf den samme typen
påklednings som OP-teamet
ellers, hvor engangshansker, «frakk» og munnbind
er standard. Holderen er fra
klinikken og speilet jeg
bruker (merke Hahnenkratt), blir sterilisert i autoklav før innsats.

Utstyr
Etter min oppfatning er dagens kameraer et hygieneproblem i mitt arbeide.
De vanlige speilrefleks-kameraene med
alt utstyret som hører til, slik som blitz
og objektiver, er svært vanskelig å gjøre
rene for ikke å snakke om å sterilisere.
Shofu sitt kamera EyeSpecial C-II er en
modell som har gjort noe med dette. Det
oppfyller hygienekravene som stilles til
dental praksis, ja til og med i OP-sammenheng. Det spesielle programmet i
kameraet som heter kirurgimodus, har
også den fordel at fargeektheten på
rødtonene, som ofte utgjør et problem,
blir kompensert og garanter for ved et
filter i kameraet. Dette innebygde verktøyet muliggjør også at OP-området blir
fokusert godt og derfor dokumenterer
OP-bildeutsnittet bedre. Kameraet har
også en speilkorrigeringfunksjon, når
vi bruker speil ved fotograferingen. Via
en innebygd dreiningsfunksjon vil et
bildemotiv med ikke helt god kameravinkel dreies slik at det kommer i riktig
perspektiv.
Hvis vi fotograferer med et speilreflekskamera, anbefaler jeg at bildene tas
i RAW format. Det er fordelaktig for
fargegjengivelsen, og for at hvitbalansen
senere kan justeres.

Fotografen må være godt kjent med bruken av kameraet sitt og vite hvilke utsnitt han bør velge. En form for dreiebok
samt planleggingssamtale med kirurgen er svært nyttig. Hvordan å finne den
beste kameraposisjonen varierer og er

3

2

4

5

7

6

8

9
11

u Bildene 2–11
Fjerning av en tann «på ville veier».

10

avhengig av den ønskede synsvinkelen
og selvsagt av selve motivet. Med erfaring øker dyktigheten og den rette
vurderingen i de enkelte tilfellene. Jeg arbeider nesten aldri med bare ett kamera,
men med to eller tre. Minnebrikkene (SD

og andre) må ha nok plass til de plasskrevende RAW bildeformatene. Dessuten trengs det mye batterikapasitet og
reservebatterier må være en del av utstyret. Jeg foretrekker her batterier fra
Panasonic, siden de har stor kapasitet.
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Bildene 12–13
En fjernet treer.

14

u

Bilde 14
Ekstraksjon.

u

Bildene 15–16
Implantering.

17

15

18

16

19

20

21

23

24

u Bildene 17–24
Immediat implantering og
forberedende tiltak for
oppfølgende behandling.

22
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25

26
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29

 Bildene 25–28
Åpning mot sinus.



30



Bilde 29
Plassering av bengranulat for å bygge
opp festegrunnlag for
senere implantat.

31

Bildene 30–31
Lukking av operasjonsområdet med titan folie.

tq

Bildene 32–37
Skånsom ekstraksjon av lateral ved
bruk av skrueretensjon i rotkanalen
og spesielt uttrekkingsutstyr for å
trekke roten rett ut, uten å forstyrre
omliggende vev og septa.

32

33

34
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35
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38



39

37

40

Bildene 38–40
Implantering.

Fasit
OP-fotografering er et svært spennende
område innen dental fotografering. Jeg
vil gjerne motivere deg til å prøve dette.
Den innsikt og informasjon en får ved
dette er helt spesiell og uvanlig. Jeg
vil med ettertrykk takke Dr. Wolfgang
Messmer, Dr. Armin Buresch, ZA Dirk
Häcker og flere tannleger og munn-kjeve-ansiktskirurger som alle har gjort
det mulig for meg å få innblikk i dette
arbeidsfeltet. 			
n
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Adresse til forfatteren

Ttm/MDT Wolfgang Weisser
Dental Fototrainer
GÄF Zahntechnik
Otto-Schott-Strasse 17
73431 Aalen, Deutschland
Telefon: 00 49 173 312 3720
E-post: wolfgang.weisser@web.de

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

Exakto-Rock S Brun
2 kg - art.nr. BD5752
10 x 2 kg - art.nr. BD5750

For mer informasjon, kontakt Hasse på tlf 922 44 280 eller e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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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 sekstende artikkelen har vi besøkt Fridheim Dental i Sandnes.

På besøk hos
Fridheim Dental
Av Stein Brath (tekst og foto) | st-brath@online.no

Johan Svein Fridheim etablerte Fridheim Dental i Sandnes i 1972, og drev
laboratoriet godt i over førti år inntil sykdom gjorde det umulig å fortsette.
Han døde i februar i år.
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FRIDHEIM DENTAL I SANDNES

I 2015 var hans mellomste datter Ragnhild
klar til å overta bedriften. Hun startet sin
utdanning som tanntekniker hos sin far i
1997 og var ferdig utdannet i 2002. Den
teoretiske delen tok hun på Universitetet
i Bergen. Som hun sier, så er hun ei ekte
Sandnes-jente som har bodd her hele sitt liv.
Den første virkelig store utfordringen kom
høsten 2016 da utleier sa opp leieavtalen
med 3 måneders oppsigelsestid. Laboratoriet
hadde holdt til i de samme trivelige lokalene
i en årrekke, og de så ingen grunn til å flytte.
Oppsigelsestiden ble krevende. Bygget
skulle renoveres, og de fikk flere uventede
utfordringer i form av arbeidstøy, vannlekkasjer, strømbrudd og lav innetemperatur.
Ja, det rant så mye vann inn at takplater falt
ned mens tannteknisk arbeid pågikk. Men noe
nytt og spennende var jo i sikte!
Nå har de fått nye moderne lokaler, og Ragnhild
er veldig fornøyd med flyttingen til nye
lokaler. Fornøyd som følge av en fantastisk
innsats fra både innleid prosjektleder, bygg
entreprenør, og ikke minst en super gjeng
ansatte som alle bidro med godt humør og
pågangsmot.
Å flytte inn i nye lokaler på så kort tid har vært
kostbart, og de har investert penger som
Ragnhild mener de kunne vært foruten, i
og med at de trivdes i de «gamle» lokalene.
Nå velger de å se fremover.
I de nye lokalene er det mer flyt i produksjonen, og i forhold til ansatte har de nå bedre
spiserom og garderobeløsninger. Det første
man møter når man kommer inn i lokalene
er en flott resepsjon, venterom og et behandlingsrom. De har fått et tilbaketrukket
kontor hvor man kan ha uforstyrrede samtaler med de ansatte. CAD/CAM maskiner er
nå samlet et sted, og datamaskiner er byttet
ut, da de gamle ikke fungerte tilfredsstillende.
Det er 6 ansatte i produksjonen på Fridheim
Dental. I tillegg er Ragnhilds mor der ofte og
bidrar i budtjeneste. Hun jobbet på Fridheim
Dental på 80-tallet med regnskapet samtidig
som hun kjørte noe bud mens Johan drev laboratoriet. Denne kjøringen var også Ragnhild
med på mange ganger som barn. Nå er hun
imidlertid tilbake og henter og bringer arbeider.
Hun er til god hjelp i en travel arbeidsuke.
Laboratoriet produserer det meste selv. Vi
snakker da om implantater, krone-bro og
avtakbar protetikk og kombinasjonsarbeid.
De har også noen laboratorier som hjelper
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til på spesialområder. Eksempelvis
Berg Dental og Ole Petter Våge freser
kapper, implantater og lignende, og de
bruker blant andre Knut Tharaldsen og
Stålmannen på stålskjelletter.
De forsøker å dreie produksjonen bort
fra gull og støping til de digitale løsninger da dette er mer lønnsomt og
effektivt, men det er fortsatt kunder
som sverger til gull-porselen arbeider.
MK-kroner, gullkonus og morrison er
fortsatt gode produkter som er vanskelig å velge vekk.
Hos Ragnhild produserer de en del
«spoon-denture» som et ledd i implantatproduksjonen. Spoon-plater er ofte
tynne og vanskelige å få nok retensjon
på uten bruk av klammer. Her ville en
acryltann med acrylvinger palatinalt
vært mer pasientvennlig, stabilt for
gingiva, og prisgunstig.
Ragnhild stusser for øvrig på hvorfor
det ikke lar seg gjøre å få nyutdannede
tannteknikere over fjellet for å jobbe i
Sandnes? Hun har forsøkt å få til dette
flere ganger, men med lite hell. Det er
bare å ta kontakt!
På laboratoriet har Ragnhild flere ansatte fra andre europeiske land. Hun
ønsker at disse og andre ansatte til å
få autorisasjon og synes det er viktig å
motivere dem som har mulighet til det.
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Hun ser at noen møter utfordringer når
de skal få godkjent sin utdannelse fra
hjemlandet i Norge.
Som tanntekniker kreves struktur og
disiplin for å gjøre en god jobb på et laboratorium, sier Ragnhild. - Det jobbes
mye i team, og man må legge opp produksjonen slik at kollegaen som skal
videreføre arbeidet får det tidsnok til
å få gjort det ferdig til rett tid. Det er
også viktig at man kan stole på at de
ansatte kommer på jobb når de skal. Er
det en eller flere som uteblir går det ut
over kollegaene og produksjonen. - Det
er spesielle folk som jobber på tanntekniske laboratorier, sier Ragnhild. – Hos
oss er det pliktoppfyllende og flinke
folk som engasjerer og fordyper seg i
det de jobber med.
Den digitale utvikling går fort i disse
dager, men hos Fridheim Dental mener
de i dag at de er på riktig kurs. Ikke
bare tanntekniske utfordringer, men
også automatiseringen av regnskap og
fakturering tar tid. Nye krav til fakturering i EHF format er et eksempel på
at man stadig må sette seg inn i tidskrevende og kostbare endringer. Nå er
Ragnhild så heldig å ha en mann som
er økonom.
På Fridheim Dental gjør de hva de kan
for å holde de ansatte faglig oppdatert,
og de blir tilbudt å delta på kurs når de

får aktuelle invitasjoner. Ellers fremhever Ragnhild de dentale depotene. Hun
synes de er fantastiske til å oppdatere
dem både når de kommer på besøk på
laboratoriet, på telefon og på fagsamlingene. De er blitt en del av etterutdanningen.
Ragnhild har tidligere sittet i NTTFs
styre, og er nå leder i Rogaland Tannteknikerforening. De har for tiden kun
et møte pr. år, og hun vil fremheve det
gode kollegiale fellesskapet i Rogaland.
Bransjen er i stadig endring og i forbindelse med det tilnærmer vi oss faglig
kompetanse på ulike måter. Da er det
flott å kunne utnytte de lokale medlemslaboratoriene til tett samarbeid.
Da betyr ikke så hyppige foreningsmøter så mye så lenge vi har et godt
samarbeid i lag.
Vi er selvsagt konkurrenter, men har
en veldig god kommunikasjon. Vi kan
ringes å løse kasus sammen. Hun vil
fremheve Ole Petter Våge og Sandnes
Dental som gode samarbeidspartnere i
Sandnes.
I forbindelse Johan Svein sin bortgang
og flytting til nye lokaler er Ragnhild
takknemlig for støtte fra kunder, ansatte, Norges Tannteknikerforbund og
mange gode tannteknikerkollegaer i
denne utfordrende tiden.

Besøk
oss på
Fagsamling
2017

Plandent har:

• Bred tannteknisk kompetanse
• Stort varesortiment og rask levering
• Orbis – vårt eget varemerke
• Enkel bestilling med netthandel
• CAD/CAM fra ledende leverandører
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FREMTIDEN I VÅRE TENNER

Ole Petter
Våge og
fremtiden

Tenner i Fokus kom til Ole Petter med håp om at han skulle fortelle om sin
tanntekniske historie, som er noe mer utadvendt enn det vi mer stasjonære
laboratorieeiere har opplevd. Dette var uaktuelt for Ole Petter, da han heller
ønsket å prate om fremtiden. Da fremtiden må være noe vi alle burde være
opptatt av blir det selvfølgelig som han ønsker.
Artikkelen er lang, så vi har tillatt oss å dele den i 2. Første del kommer her,
og del to kommer i neste utgave av Tenner i Fokus.
Av Stein Brath (tekst og foto) | st-brath@online.no
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Ole Petter leder et
laboratorium som er
fulldigitalisert og har bare
3,5 årsverk. Det viser at
det går an for små enheter
å følge med i utviklingen.
Vi må bare innse at vi er
på skolebenken hele tiden.
Vi må lære.

Ole Petter blir litt frustrert når han møter
kolleger, og ser fortvilelsen i deres øyne når
de ser at det faglige «toget» går og de ikke
klarer å følge med, eller ikke vet hvilket
«tog» de skal satse på. I dag er det viktig å
være frampå og følge med.
Ole Petter leder et laboratorium som er fulldigitalisert og har bare 3,5 årsverk. Det viser
at det går an for små enheter å følge med i
utviklingen. Vi må bare innse at vi er på skolebenken hele tiden. Vi må lære. Det nytter ikke
å sitte å lage tradisjonell tannteknikk inn i
fremtiden. Skal man klare kravene til store
innovative tanntekniske konstruksjoner,
må man følge med utviklingen, sier han.
Når man er på besøk på IDS er man ikke der
for å se på hva man skal kjøpe i dag. Man er
der for å se på og planlegge hva man skal kjøpe
om to år. Det å følge med på hva fremtiden
krever av oss er viktig hvis man skal overleve.
Et masterkurs i porselens-oppbygging er lite
verdt om man ikke klarer å følge med på
den digitale utviklingen, en utvikling som
går svært raskt.
I dag kreves det at et laboratorium skal
kunne lage en god pasientløsning digitalt.
Skal man klare det, holder det ikke med å ha
en skanner. Man må utvide utstyrspakken.
Sitter man og skanner modeller, og du får
en telefon fra en tannlege som spør om du
kan ta imot en intraoral fil, må du alltid si
ja. Sier du nei, vil tannlegen ringe videre
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Flere skanning systemer er ofte nødvendig
om laboratoriet skal kunne konstruere
avanserte konstruksjoner

til en kollega som sier ja. Det kan være
en kunde tapt. Om man ikke har mulighet til å ta imot filen selv der og da,
bør man ha et samarbeid med en kollega som kan hjelpe til.
En ting er forespørsel om enkle kroner,
men en dag kommer det forespørsel
om mottak av intraorale filer på implantater, med tilhørende scanbody og
materialfiler, noe som igjen krever veldig presise digitale modeller. Da kommer de fleste til kort igjen. De har ikke
softvare som kan brukes. De har ikke
modulene som må til for å ta imot og
behandle intraorale implantatfiler. De
fleste har bare basis oppsett.
Skal man investere i digitalt verktøy er
det support, support og support som er det
viktigste, og da helst på et nordisk språk.
Ellers vil det bli problemer. Ole Petter
forteller at han daglig har kontakt for
support på sine maskiner, og ofte må de
gå inn og overstyre maskinene. Riktig nok
driver de med ganske avansert arbeid,
og de tester mye for mange firmaer, så de
trenger mye support. Men en ting er sikkert,
uten support hadde de ikke greid seg.
Mange laboratorier har i dag låste systemer
som bare går opp mot et fresesenter med
utenlandsk support. Mange av disse har

Når den digitale delen er
ferdig konstruert, må
heldigvis tanntekniker en med
sin kompetanse ferdiggjøre
arbeidet.

Ole Petter hjulpet ut av slike systemer,
åpnet opp og gitt laboratoriene flere valgmuligheter. Kollegaene opplever da en
helt ny verden. Det er slike ting man må
tenke igjennom når man for eksempel er på
messer som IDS og man skal fornye seg.
IDS er verdens beste kurs, sier Ole Petter.
Han forbereder seg på et slikt besøk i
mange måneder, og han bestemmer seg
i god tid på hvilke stander de skal besøke.
Gjør man ikke det, kan man gå rundt på
utstillingen i en eneste døs i dagevis. Han
setter også opp en møteplan med dem de
vil snakke med på forhånd. Denne grundige forberedelsen har de mye igjen
for. De føler at de har et tre dagers kurs på
IDS, og da spesielt på det de vil utvikle
seg i og sette seg inn i. Ole Petter og hans
ansatte hadde et fantastisk tre dagers
messekurs på IDS i år.
Han vil også berømme NTTF for initiativet de tok med en fellestur til IDS i år.
Det kan være starten for mange til å
besøke innovative dentalmesser for å
møte den digitale fremtiden.
Initiativet som NTTF har tatt for å lære
medlemmene mer om avtrykkstaking,
vil Ole Petter også gjerne fremheve. Det
er viktig for tannteknikere å mestre
dette inn i fremtiden.

Fremtiden vil kreve mer av oss. Vi må være i forkant på
digital utvikling, men der er vi ikke nå. Vi må også prøve
å ligge foran tannlegene i den digitale teknologien. Den
dagen våre kunder kan mer enn oss er det fare på ferde.
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Når vi ser tilbake på hvordan vi produserte
tannerstatninger tidligere, kan vi fort
konstatere at dette er et passert stadium.
I dag er produksjonen hos Ole Petter
kun digitalt fremstilt, og da helst fullanatomisk zirkonium med en estetikk
som man bare kan drømme om. Det er så
flott dersom man velger de rette materialene fra de rette produsentene til de
rette tilfellene med den rette sintringen.
Det er et one piece produkt, og derfor et
bedre tannteknisk produkt. Det er viktig
å vite hva vi driver på med, så man må
på skolebenken.
De skanner mye implantologi, og det
er en jungel av fabrikater, men de må forholde seg til 5-6 produsenter, samt å komme
i mål med titan-insert og alle materialfilene.
Det er hundrevis av materialfiler, så det er
en liten utdannelse bare det. Man må vite
hva man skal velge i hvert enkelt tilfelle.
Mange laboratorier fungerer i dag med
noe basic produksjon og noe skanning,
men man må ikke glemme hvilken vei
utviklingen går. Mange laboratorieeiere
begynner å komme opp i årene, og det blir
etter hvert tungt å ta dette inn over seg,
men man må følge med. Det kommer
stadig nye filer, og noen må også kobles
opp mot tannlegene, og dersom man ikke
begynner nå vil man falle av. Jo mindre
man er, jo tyngre er det. Det er derfor
viktig å alliere seg med kolleger for å
møte denne fremtiden. Vi må som yrkesgruppe passe oss så vi ikke kommer i
bakleksa. Vi må følge med og være våkne.
Det er ikke nok å skanne en krone av
og til, og dermed tro at man er med på
utviklingen.
Fremtiden vil kreve mer av oss. Vi må
være i forkant på digital utvikling, men

Med de rette 3D printere, konstrueres i dag
fantastiske modeller med gingiva mask på
både implantat og preparerte tenner.

der er vi ikke nå. Vi må også prøve å ligge
foran tannlegene i den digitale teknologien. Den dagen våre kunder kan mer
enn oss er det fare på ferde. Det har alltid
vært viktig å ha god kontakt med sine
tannlegekunder, men nå er det viktigere
enn noen gang. Vi må kunne gi tannlegen
en grad av support den dag det blir behov
for det.
Fremtiden er ikke bare krevende, den vil
også være utfordrende og spennende.
Ole Petter har lenge sett at de morfologiske bibliotekene som finnes på markedet i dag ikke holder mål. Han har derfor
i samarbeid med en kollega i Tyskland
og 3Shape, prøvd å implementere nye
morfologiske bibliotek. Dette har han
gjort fordi han mener at de gamle bibliotekene ikke er gode nok morfologisk og
funksjonelt.
Det er pr. i dag ikke så mange laboratorier
som bearbeider produktene på krittstadiet. Her kan man gjøre utrolig mye,
som for eksempel justere overflatestrukturer og korrigere okklusale flater.
Vi må ikke glemme den tradisjonelle
tannteknikken oppe i all digitaliseringen.
Vi kan gjøre mye for å optimalisere
resultatet ved også å bruke det vi tidligere
har lært.
Det er en kontinuerlig utvikling i alle
ledd. I dag lages zirkon blanks med
sjikt helt opp til syv lag. Det er nå også
blanks på markedet med fluoroscens og
en sjikt teknikk i selve blanksen som er
helt unik. Det er viktig å følge med.
Det er også mange digitale fresere på
markedet. Noen er gode, andre er mindre
gode. Som man erfarer fra samfunnet
ellers, det som er billig er som regel mindre

Funksjon i rest tannsett og protetikk
er ivaretatt den digitale hverdag. Flotte
artikulator system er tilgjengelig

bra. Det er uansett valg viktig å huske på
support, support og support.
Skal man lage en stor implantat-bro, legge
den riktig inn på blanksen og få lagt inn
alle vinklede skruehull m.m. blir dette
veldig avansert. Da kan man fort ha
behov for support. Det er da man merker
om man har valgt riktig fabrikat på
maskinparken. Noen firmaer må sende
opp en servicemann fra Tyskland. De
kan ikke hjelpe til ved å overta styringen
på skjermen, men må jobbe direkte på
stedet. Slikt er fortvilet i en travel arbeidsdag på laboratoriet, med tidspress og
stor arbeidsmengde.
Behandlingsrommet til Ole Petter er utrustet som et komplett tannlegekontor,
og han mener at et hvert tannteknisk
laboratorium bør ha et komplett standard
behandlingsrom. På behandlingsrommet har han blant annet en intraoral
skanner. De hygieniske rutinene blir fulgt
fra a til å. Han har installert en unit, og han
forteller at det finnes mange fullgode
brukte uniter som er til salgs for en billig
penge. Det holder med en standard unit.
Dersom noen lurer på hvorfor Ole Petter
har en intraoral skanner stående på behandlingsrommet, er svaret at det er for
at han selv skal være oppdatert. For å
kunne gi den beste service må han også
her holde seg ajour. Her kan kunder få
prøve seg og bli satt inn i fordeler og
ulemper ved intraoral scanning.
Det er viktig og riktig å bruke energi og
penger på å beholde de «gamle» kundene,
mener Ole Petter. Ingenting er lettere for
en tannlege enn å bytte tanntekniker. Ta
vare på de kundene du har. Han mener
ikke at vi som tannteknikere skal kjøpe
skannere til tannlegen. Han mener bare

at vi må vise engasjement overfor tannlegen, og gjerne lose dem inn i den digitale
tannverden. Man må vise engasjement,
man må vise dem at du bryr deg, og hjelpe
dem med å implementere intraoral
skanner. Dette må du gjøre før andre
gjør det.
Både depoter og andre er interessert
i det samme. Det finnes i dag mange
kurs i intraoral skanning. Unident og
Plandent er aktive her. Kursene er bra,
men tannlegen blir låst opp til deres
system, og mister kontakt med tannteknikeren sin. Det er derfor viktig at
du som tanntekniker og laboratorieeier
hjelper tannlegene i gang med en slik
implementering, og får knyttet dem
opp mot ditt laboratorium.
Hos Ole Petter har de stadig kurs for sine
kunder og andre tanntekniske laboratorier. Kursene gir en gjennomgang i alt
de trenger å vite om digitalisering innen
tannteknikk. I senere tid har Hereaus
Kulzer vært en god partner på dette feltet.
På disse kursene lærer de om intraoral
skanning, de får skanne selv, de får sende
filene over til laboratoriets bearbeidingsmaskiner, de får bearbeidet filene og
åpnet de, og de får laget konstruksjonene
og sende konstruksjonen over til fresemaskinen, de får legge konstruksjonen
inn på blanksen. De får freset blanksen
og sintret konstruksjonen sin. De får laget
den digitale modellen, og de får printet
ut den digitale modellen. Da får de en
hel digital produksjons-gjennomgang.
Gjennom dette kurset får de forståelsen
av hva en digital produksjon er. De får
en forståelse av hva man skal se etter
ved valg av fabrikat, og viktigheten av
support.
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KOM PÅ

Fagsamling 2017
To spennende dager med faglige foredrag, stor utstilling, årsmøte og vennefest. Trenger du
faglig påfyll og har lyst til å treffe gode kollegaer fra resten av landet, da er fagsamlingen
stedet å være.
Vi kan by på foredrag om fargeuttak, dental fotografering, bittfunksjon, samarbeidet mellom
tanntekniker og tannlege samt foredrag av årets gullsponsorer; Straumann og Den-Tech.

Esben Kardel
om samarbeid
Milos
Miladinov om
dental
fotografering

Jørgen Gad
om samarbeid
Asbjørn
Jokstad om
bittfunksjon

Hubert
Schenk om
fargeuttak

Straumann							

Den-Tech

Uwe Greitens:
Aesthetic
evolution of
dental zirconia

Xabier Egurbide:
See prosthetics
from a new
angle
Esben Kardel:
Straumann
Digital Solutions

Fagsamling 20
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BER

17

Morten
Thorstensen:
Straumann
Digital Solutions

Påmelding

Påmelding via aktivitetskalenderen på NTTFs nettside:
www.nttf.no/aktivitetskalender

STERKERE
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Vi trenger
din kompetanse
Tanntekniker CAD/CAM
TANNLAB
Vi søker etter en tanntekniker
som vil være med på å videreutvikle våre CAD/CAM og digitale
produkter.
Har du erfaring, eller ønsker å
utvikle deg på området, vil dette
være en unik mulighet.
Salgs- og markedskoordinator
TANNLAB Formidling
Vi søker etter en tanntekniker
eller en person med annen
relevant helsebakgrunn som
ønsker å jobbe med utadrettet
virksomhet.
Hovedoppgaven er å utøve og
utvikle salg av tanntekniske
produkter til tannleger, samt
følge opp nye og eksisterende
kunder.
Les mer på www. tannlab.no
og send oss en kortfattet
søknad med CV.

FREMSTILLING
Vi tilbyr deg protetikk som
møter dine pasienters
individuelle behov. Våre
tannteknikere er meget
kompetente og har lang
erfaring med å utføre avansert og kompleks protetikk.

RÅDGIVNING
Velger du TANNLAB som
din tanntekniske partner
får du valgmuligheter og
råd basert på vitenskapelige anbefalinger og
erfaringsbasert tannteknisk
kompetanse.

FORMIDLING
Vi formidler tannteknikk
fra profesjonelle
produsenter, lokalt
og globalt, enten du
velger konvensjonell
eller digital fremstilling.

TANNLAB er et av landets ledende og mest innovative tanntekniske laboratorier. TANNLAB Formidling er agent for Sunrise Dental Laboratory Ltd, Hong
Kong, og har lang erfaring og spisskompetanse innen formidling av tanntekniske
produkter. TANNLAB-gruppen er en del av Plandent – et unikt dentalt miljø som
tilbyr tannlegen ett sted å henvende seg.

Pilestredet 40 • Klingenberggaten 7 • Pb. 6960 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Tlf +47 23 33 38 38 • post@tannlab.no • www.tannlab.no
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Medlemsfordeler
F O R A L L E M ED L EM M ER
- Inntil 20 % på privatforsikring
- Fastpris på innboforsikring
- SAS EuroBonus-poeng
Ring 06300.
Husk å oppgi at du har medlemsavtale via NTTF.

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
Rådgivning og bistand ved søknad om autorisasjon

HOTELLER

Rådgivning på generell basis for spørsmål relatert til arbeidsmiljøloven, tannteknikeroverenskomsten mv. For konkrete saker, bes
medlemmer ta kontakt med vår medlemsadvokat, KPMG Law.
Gratis advokathjelp både jobbrelatert og for private saker, inntil
1 time per sak. Inntil 2 timer gratis per sak for deg som har vært
medlem over 3 år. KPMG Law, Advokat Aleksander Ryan
Tlf 406 39 050
Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)
Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Statoil, Choice Hotels
Scandinavia, Thon hotellene, Scandic Hotels, Norengros, Sixt,
Vianor og private forsikringer – for mer informasjon og hvordan du
benytter medlemsfordelene, logg deg inn på www.nttf.no sine
medlemssider

REISEBYRÅ

F O R BED RI F TS M ED L EM M ER
Tilgang på NTTFs kvalitetssystem, inklusive en dags kurs og
skreddersøm til ditt laboratorium

MAT

Automatisk innmelding og rapportering til Norsk Pasientskadeerstatning
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

LEIEBIL

Rabatter på administrasjonskostnadene ved lovpålagt Obligatorisk
Tjeneste Pensjon (OTP) gjennom Storebrand Livsforsikring,
tlf 08881, informer om at du er NTTF-medlem
Gunstig premie på lovpålagt yrkesskadeforsikring gjennom
Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00
Gunstig forsikringstilbud ved sykdomsavbrudd, samt ulykkesforsikring gjennom Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00
Gunstige forsikringer for bedrift, bygning, eiendeler mv gjennom
Matrix Insurance

For mer informasjon og hvordan du benytter
disse og andre medlemsfordeler, logg deg inn
på NTTFs sine medlemssider via www.nttf.no.
Mangler du brukernavn og passord, ta kontakt
NTTFs administrasjon.
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Helseforsikring for deg og dine ansatte til rabattert premie gjennom
Storebrand Livsforsikring, tlf 08881 informer om at du er NTTF-medlem.
Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Bring, Jetpack, Dekkmann, Ford, Hogia, RS Bilpartner, CHAQWA kaffe og kaffemaskiner,
overtidsmat fra Peppes Pizza, Impact og People4you rekrutteringstjenester, NoDSGN, Interflora, Top-Print, Custodis, BergHansen og
Lyreco.

Dentsply Sirona does not waive any right to its trademarks by not using the symbols ® or ™. 32671095-NO-1608 © 2016 Dentsply Sirona. All rights reserved.
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Atlantis® solutions
FOR YOUR CHOICE OF
IMPLANT SYSTEMS

Atlantis®

Med den naturlige tannen i
tankene
Tenner er like individuelle som fingeravtrykk. For å kunne etterligne
naturen når man erstatter en tapt tann, behøves en tilsvarende unik
og individuell protetisk løsning.
Atlantis pasientspesifikke løsninger er designet ut fra pasientens anatomi og kliniske
situasjon. Atlantis løsningen representerer en rotformet overgang mellom implantatet og
den protetiske løsningen, som gir et optimalt utgangspunkt for både funksjon og et naturlig
utseende.
www.dentsplyimplants.no
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REINFORCED COMPOSITE BLOC FOR PERMANENT RESTORATION

BRILLIANT Crios
High performance – made brilliant
 High flexural strength –
resistant restorations
 Tooth-like modulus of elasticity –
shock absorbing

003161

 Wear resistant and gentle to the antagonist

Coltène/Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH, 9450 Altstätten/Switzerland
Kontakt: Ragnhild Holberg, tel: +47 91312759 eller Ragnhild.Holberg@coltene.com
www.coltene.com

Får du ikke
informasjon
fra oss?

Bursdager

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.

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.

NTTF Gratulerer
70 år

Albert Andersen

13. september

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.

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

DET SKJER I 2017
SEPTEMBER
Lør 2.
Tor 21.
Fre 22.
22.–23.

NTTF 83 år
Styremøte
Årsmøte
Fagsamling 2017
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OKTOBER

DESEMBER

Fre 13. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

Tir 12.

NOVEMBER
2.–4.

NOR Dental, Lillestrøm

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Medentika - garanti på våre produkter samt implantater fra andre produsenter

nogusra@nogusra.no
Tlf: 22 96 61 00

Ny fargeskala?
Vi har 10 % rabatt på ny vita shadeguide classic eller linear guide.

Nogusra AS - Tlf: 22 96 61 00 - nogusra@nogusra.no
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Permittering og fravikelse
av ansiennitet
Jeg ser meg med stor sannsynlighet nødt til å gå til permittering av 4 av mine
ansatte for noen måneder fremover, og ønsker å fravike ansiennitet i forhold
til hvem som skal permitteres. Kan jeg fritt gjøre dette?			
n.n
Permittering har også tidligere vært
behandlet i denne spalten, se Tenner i
Fokus nr. 4/2015.
Adgangen til å permittere ansatte er ikke
lovfestet, men følger av ulovfestet rett,
tariffavtale og sedvane.
Permittering krever saklig grunn hos arbeidsgiver, og kan for eksempel være begrunnet i
nødvendige kostnadsreduksjoner, inkludert
reduksjon av lønnskostnader, blant annet
grunnet omsetningssvikt.
Dersom det, som i ditt tilfelle, kun er behov
for å permittere enkelte av de ansatte, skal
ansiennitetsprinsippet etter Hovedavtalen
mellom LO og NHO som utgangspunkt
legges til grunn, noe som også er lagt til
grunn i domstolspraksis.
Det er imidlertid slått fast i Hovedavtalen
at avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje
på bakgrunn av bedriftens saklige behov
for en mest mulig rasjonell dekning av det
til enhver tid gjeldende bemanningsbehov,
slik at det i realiteten finnes praktiske og
viktige unntak fra ansiennitetsprinsippet.

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
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Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen
er derfor ikke direkte bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjennomføre
utvelgelsen basert på saklig grunn, både
hva gjelder adgangen til å permittere og
utvelgelsen av hvem som skal permitteres.
Til tross for at ansiennitetsprinsippet gjelder
både ved oppsigelser og permitteringer,
følger det av domstolspraksis at saklighetsvurderingen ved utvelgelse ved permittering
ikke er den samme som ved oppsigelse.
Permittering er et midlertidig tiltak som forutsetter at den ansatte kommer tilbake i arbeid.
Saklighetskravet kan derfor forstås som
mindre strengt ved permitteringer enn ved
permanente oppsigelser, slik at ansiennitetsprinsippet derfor også står noe svakere.
Vurderingstema er om du som arbeidsgiver
har saklig grunn til å permittere en ansatt
med lengre ansiennitet enn ansatte som
ikke permitteres. Relevante momenter i
denne sammenheng kan være de ansattes

kompetanse, anvendelighet og sosiale forhold.
Eksempler på kompetanse er utdannelse og
språkkunnskap.
Eksempler på anvendelighet er at en
ansatt kan utføre flere arbeidsoppgaver,
er selvstendig, samt viser egnethet overfor
øvrige ansatte og kunder og innehar sosial
kompetanse.
Eksempler på sosiale forhold er aleneforsørgeransvar, gjeldsbyrde og alder.
Dersom de ovennevnte momentene skal ha
relevans i vurderingen av hvem som skal
besluttes permittert, er det viktig å vurdere
momentene opp mot samtlige berørte
ansatte, og ikke bare den eller de ansatte
som er tiltenkt å permitteres.
Dersom din virksomhet er omfattet av
tariffavtale, plikter du å drøfte en mulig
permittering med de tillitsvalgte, og ofte vil
arbeidsgiver og de tillitsvalgte være uenige
om hvordan utvelgelse til permittering
skal gjennomføres. Ved slik uenighet
er det likevel du som arbeidsgiver som
har det siste ordet, men arbeidsgiver må
kunne dokumentere at drøftelser med de
tillitsvalgte er gjennomført, for eksempel
gjennom utarbeidelse av møteprotokoll.
Dersom du ikke er omfattet av tariffavtale
har du ingen avtalerettslig plikt til å drøfte
permitteringen med de ansatte/tillitsvalgte,
men saklighetskravet vil fortsatt være det
samme.
Dersom det etter en permittering stilles
spørsmål ved utvelgelsesprosessen og/eller
utvelgelseskriteriene, er det du som arbeidstaker som har bevisbyrden for at prosessen
er korrekt og forsvarlig gjennomført. Det
er derfor svært viktig å gjøre et godt forarbeid
forut for permitteringen, samt dokumentere
vurderingene og bruk av utvelgelseskriteriene underveis i prosessen, inkludert
skriftliggjøring av innspill fra ansatte
relatert til utvelgelseskriteriene.
Lykke til!
-o0o-

Cercon® - Den nye zirconia standard for nøyaktig fargegjengivelse, imponerende
estetikk og raskere produksjon.
Fordelene med Cercon ht for klassisk VITA fargeskala:
Enkel håndtering

True Color Technology

+ Ny diskadapter passer til en rekke fresemaskiner

+ 15 år erfaring med zirconia

+ Kompatibel med mange porselensystemer

+ Ekspertise med keramiske materialer

+ Konvensjonell sementering kan benyttes

+ Produksjonsprosess og prosesskontroll garanterer
kvalitet fra batch til batch

+ Designet for åpne systemer

Tidsbesparing og
effektivitet
+ Identiske sintringsprogrammer og
pre-sintret styrke
+ Forbedret produktivitet med
reproduserbare resultater
+ Oppnå 16 farger fra 6 grunn farger
med kun 2-3 brennsykluser med male farger
+ Alle 16 VITA fargene er tilgjengelig.

6 av 16 - Få farger er helt tilstrekkelig
Med Cercon ht i 16 VITA farger kan du produsere
restaureringer i flere ulike ytelsersnivåer i ditt
laboratorium. Dersom du ønsker å bruke en
enklere variasjon kan du bruke 6 ut av 16 i
VITA fargenyanser.

Klar merking og fargekoding av A, B, C, D og
Bleach nyansene forenkler din lageroversikt.
Tilgjengelig fra september/oktober:
Cercon xt, ca 49% translucens.
Alternativ til lithium disilicate.

Kontakt oss for mer informasjon og brosjyrer:

Du finner oss her:

800 41 941
salg@karasmussen.com

Birkebeinervegen 24
2315 Hamar

www.ka-rasmussen.no
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Til de som
synes de lager
”verdens fineste”
acrylprotetikk
Oversatt fra ”Das Dental Labor” 3/2016,
av Tanntekniker Lars H. Alhaug

Her er et arbeid som vant mesterprisen
i en stor tysk protetikk-konkurranse i fjor
vår. Målet med denne bildecollagen er å
vise at det går an å yte litt til, aldri tro at
en er utlært!
Ztm. Christian Scheiber

1994-98 Utdannet som tanntekniker. Vant Svenneprøven.
1998-2006: Ansatt som tanntekniker.
2006 Mesterprøven i Stuttgart.
2006 Klaus-Kanterprisen, 1 plass.
Fra 2006 ansatt som tannteknikermester.
2007 ”Candulor KunstZahnWerk-Wettbewerb”, 1. plass.
2013 ”Okklusaler Kompass”, 2.plass
2015 ”Candulor KunstZahnWerk-Wettbewerb”, 1. plass.
2015 ”Okklusaler Kompass”, 1. plass.
2015 ”Goldenes Paralellometer”, 5. plass.
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kulzer.com/pala

Pala® Mondial®
Proven function that caters for all demands.
Flexibility in all areas of removable Prosthetics.
Pala Mondial provides increased flexibility with its large selection of mould designs. It also guarantees
you a consistency in colour, mould and function.

» Precisely dened centric, means they are simple to set-up.
» Supremely accurate function without time consuming spot grinding.
» High abrasion resistance and durability.
» Life-like and vivid surface nish.
» Widened tooth base with increased volume, aid papillae contouring, eliminating both dark recesses
and vertical edges.

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

Giving a hand to oral health.
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Berg Dental AS er et moderne tannteknisk laboratorium sentralt i Askim med nye, lyse lokaler.
Vi har høy fokus på ny teknologi, produksjonsmetoder, og på digital fremvisning.
Vi designer, freser og ferdiggjør all produksjon hos oss, og har et trivelig og inspirerende arbeidsmiljø.

Lokalforeninger

Vi søker nå etter

2 AUTORISERTE TANNTEKNIKERE
til porselen og cad design. All produksjon blir designet og frest på laboratoriet.
Nødvendig opplæring på våre systemer vil bli gitt. 3shape.
OM STILLINGEN

Antall stillinger: 2.
Type stilling: Fast stilling, heltid
Lønn: Etter avtale.
Arbeidssted: Askim.
Søknadsfrist: Snarest.
Tiltredelse: Etter avtale.
Søknad m/cv sendes Berg Dental AS, Postboks 13, N-1801 Askim.
Eller pr. mail til: egil@bergdental.no

Er du nøyaktig, har godt humør, samarbeidsvillig, evne og vilje til å stå på i et positivt og hektisk miljø?
Send og en skriftlig søknad pr. post eller mail snarest. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Merk søknaden med «porselenstekniker».
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Egil Berg på telefon 911 57 312
eller send en e-post til egil@bergdental.no

TAnnTeknisk
LABORATORiUM
TAnnTeknisk LABORATORiUM
Dr. Randers
gate
5, 5,
1830
Tlf.69
698989
26/91157312
Dr. Randers
gate
1830Askim
Askim Tlf.
0505
26/91157312

Driver du ulovlig?
Helsetilsynet kvesser klørne
Ny runde med tilsyn
Er DU klar for besøk?
Har du et kvalitetssikringssystem?
Har du alle internkontrollsystemene på plass?
Er du og ditt utstyr registrert i Utstyrsregisteret?
Er du tilknyttet Bedriftshelsetjeneste?
Har du meldt inn til Datatilsynet?
Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00 eller
nttf@tannteknikerforbundet.no
Vi kan hjelpe deg med å få orden i sysakene.
Du kan også stikke innom Rådgivningstorget
på fagsamlingen.

| 30 | Tenner i Fokus | August 2017

ØSTFOLD
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS
Tanntkenisk Lab,
PB 236, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 31 56 29,
E-mail: knut.fredriksen@fredfiber.net
HORDALAND
TANNTEKNIKERFORENING
Hanne Dahle, Os Tannteknikk
Torvgata 14, 5200 OS
Telefon: 56 30 66 90,
E-mail: ostannteknikk@gmail.com
ROGALAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/Ragnhild Fridheim Richter,
Fridheim Dental a/s
Postboks 675 – 4305 SANDNES
Telefon: 51 66 54 60,
E-mail: ragnhild.richter@lyse.net
NORDNORSK
TANNTEKNIKERFORENING
v/Øyvind Angell Fagermo, Dental i Nor AS
PB 11, 8501 NARVIK
Telefon.: 76 94 08 00,
e-mail: dental@dentalinor.no
TRØNDELAG
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15,
E-mail: ldental@online.no
SØRLANDET
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
OSLO OG AKERSHUS
TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103 - 2151 ÅRNES
E-mail: 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-mail.: runar@aamelfot.no
VESTFOLD OG TELEMARK
TANNTEKNIKERFORENING
v/Jürgen Spehr, Grenland Dentallab.
Postboks 1053, 3905 PORSGRUNN
Telefon.: 35 55 09 88,
E-mail.: gdental30@hotmail.com
HEDMARK OG OPPLAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/Inger Dervo, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450,
E-mail: inger.dervo@bbnett.no

Se på denne mock-up-en, den er laget av Multistratum® Flexible!

MULTISTRATUM® FLEXIBLE
MULTISTRATUM ® FLEXIBLE FLEKSIBELT HØYEFFEKTIVT MATERIALE
MED NATURLIGE FARGENYANSER
-

Vakker estetikk takket være ﬂere lags fargenyanser fra dentin til emalje gir god virkning
for både enkeltkroner og 14-leddede broer

-

Høy ﬂeksibel med minimal bruddrisiko

-

Høy holdbarhet

-

Gunstige bearbedingsegenskaper

-

Ideell til langtidsprovisorier, fremstilling av prototyper
og fullanatomiske restaureringer

-

Biokompatibelt, ingen restmonomerer

-

Kan sitte i munnen i opptil 10 år

-

Lite utsatt for plakk

Individuell utforming av tannkjøttet med Gingiva-Composites.
De lysherdende fasadematerialene dekker svært godt,
ﬂakner ikke av og egner seg spesielt godt til langtidsprovisorier.
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

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

Createch for Straumann®

Customized prosthetic solutions.
Individual excellence and efficiency
on demand.

•
•
•
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Stands for high-quality screw-retained bars and bridges for fixed and removable prosthetics.
Offering screw-retained bars and bridges with complex restorations requiring a high
degree of individualization.
Compatible frameworks that can be used with over 30 implant brands, and over 200
implant connections.

