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LE DE R

Gode praksisveiledere for
studentene er viktig – men
kravene må være realistiske
NTTF var representert ved daglig leder
Helle Hagenau og styreleder Karen Tveitevåg i møte med Profesjonsrådet for odontologiske fag 13. oktober. Vi var invitert som
ekstern observatør, og vi opplever at det
er viktig å delta i slike møter, og at rådet
er lydhør for våre synspunkter. Det var
mange saker på agendaen, og selvsagt er
ikke alle saker direkte relevante for NTTF,
men det er viktig at vi er tilstede og at vi
synes. Vi kan også bidra med aspekter som
ikke dekkes direkte av universitets- og
høgskolerepresentantene.
I tillegg til korte orienteringssaker fra de
ulike institusjonene, fikk vi blant annet
et godt innblikk i Ny rammeplan for helsefagene, og vi fikk komme med innspill
til Profesjonsrådets høringsuttalelse til
forslag til nye Nasjonale retningslinjer for
Praksisveilederutdanning.
Det er kommet ny rammeplan for helsefagene, der hensikten er at samfunnet og
utdanningene skal spille bedre sammen.
Rammeplanen vil medføre nye programplaner for alle odontologiske fag. Det skal
i den forbindelse etableres en egen programgruppe for tannteknikk.
Forslaget til nye Nasjonale retningslinjer
for Praksisveilederutdanning, som har
vært ute på høring, var den saken vi brukte
mest tid på i møtet. Det foreslås blant annet
at det skal kreves masternivå for eksterne
praksisveiledere. Det kom innspill både
fra tannteknikerutdanningen og NTTF
rundt dette. Vi mener at det er urealistisk
å få dette til for tannteknikerfaget. Det at
tannteknikerutdanningen er en relativ ny
utdanning på bachelornivå betyr, at mange
yrkesaktive tannteknikere, og potensielle
praksisveiledere, ikke har en bachelorutdanning.

Mange av de som driver bedriftene som
skal ta imot studenter, er utdannet på
håndverksnivå, og i tillegg er våre opplæringsbedrifter en del av det private næringsliv. Den opplæringen som blir gitt er i
stor grad drevet på et idealistisk grunnlag,
uten noen form for økonomisk kompensasjon. NTTF mener det er forskjellsbehandling at de som skal inn i offentlig
institusjon får dekket praksis, mens vi som
utdanner til privat sektor må dekke dette
selv. Flertallet av yrkesaktive tannteknikere er selvstendige næringsdrivende. Det
betyr, at hver time man er borte fra jobben
vil redusere inntjeningen. Hvis det skal
være attraktiv for en tanntekniker å videreutdanne seg til praksisveileder, så må
det foreligge en form for økonomisk kompensasjon, både under videreutdanningen
og i selve praksisperioden.
NTTF mener at det vil være direkte hemmende for rekrutteringen av praksisveiledere, hvis læringsutbyttebeskrivelsen
legges på masternivå. Vi frykter at dersom
det blir slik vil tannteknikerstudiet i praksis stå uten praksisplasser. Vi advarte mot
dette i møtet, og i vårt innspill til høringsuttalelsen. NTTF mener også at det vil være
feil dersom kompetansekravet for eksterne
praksisveiledere blir høyere enn kravet til
praksisveiledere internt på utdanningsinstitusjonene. Tannteknikerforbundet tror
at bachelornivå vil være mer passende. Arbeidsgruppen anbefaler masternivå, men
skriver samtidig at de samme læringsutbyttebeskrivelsene kan reformuleres til å
være tilpasset et bachelornivå.

Det er kommet ny
rammeplan for helsefagene, der hensikten
er at samfunnet og
utdanningene skal
spille bedre sammen.
Rammeplanen vil
medføre nye
programplaner for
alle odontologiske
fag. Det skal i den forbindelse etableres en
egen programgruppe
for tannteknikk.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

NTTF er også skeptiske til omfanget på 10
studiepoeng med mindre veilederutdanningen kan tas over to semestre. 10 studiepoeng i løpet av et semester er krevende
når man samtidig er i fullt arbeid.
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Det ble utarbeidet en høringsuttalelse
av Profesjonsrådet, og de respektive
deltakerne fikk den tilsendt, og ble gitt
anledning til å komme med innspill til
høringssvaret. NTTF har gitt våre innspill i tråd med det vi uttrykte i møtet.
NTTF er opptatt av at vi skal ha gode
opplæringsbedrifter for studentene på
tannteknikerutdanningen, og vi mener
at praksisperioden er en veldig viktig
del av studiet.

nasjonale retningslinjene vil gi praksisveiledere den formelle kompetansen
som NTTF lenge har etterspurt. Kanskje det kunne legges til rette for felles regionale kurs/studieforløp for alle
som driver praksisveiledning innen
tannhelse?

NTTF mener det er positiv om det utarbeides veiledende nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning,
uansett profesjon eller tjenesteområde.
Vi mener slike retningslinjer kan bidra
til å øke kvalitet og status. Veiledende
retningslinjer vil gi rom for å tilpasse
de spesifikke retningslinjene til hver
enkelt yrkes særpreg uten å gå på kompromiss med den felles veiledningskompetansen som det legges opp til.

I EU har det siden 2012 blitt arbeidet
med utarbeidelse av nytt regelverk
for medisinsk utstyr. Formålet med
det nye regelverket er å styrke pasientsikkerheten og sørge for et enhetlig regelverk for alle EU/EØS-statene.
Forordningene trådte i kraft fra 25. mai
2017. Deretter blir det en overgangsperiode på henholdsvis 3 år for medisinsk
utstyr før full anvendelse av regelverket. Tannbehandlingsmaterialer faller
inn under definisjonen av medisinsk
utstyr og det nye regelverket vil ha
konsekvenser for tannhelsetjenesten,
dens produsenter, leverandører og fagmiljøene.

Norges Tannteknikerforbund ga også
sin tilslutning til at læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må utvikles
ved utdanningsinstitusjonene og i
samarbeid med praksisfeltet, samt at
en god praksisveilederutdanning i stor
grad må inneholde arbeidsformer som
vektlegger praktisk trening.

I anledning de nye forordningene, er
NTTF invitert til et miniseminar ved
Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler 12. desember. NTTF blir representert ved daglig leder Helle Hagenau
og undertegnede, og vi ser frem til å
få en god orientering om relevante
endringer.

Forbundet har gjennom flere år arbeidet for å gi opplæringsbedriftene
best mulig rammebetingelser. Det har
tidligere vært avholdt veiledersamlinger ved HiOA for «våre» bedrifter, noe
som har vært svært nyttig i forkant av
praksisperiodene. Vi håper at de nye

Det stunder mot jul og nyttår etter
noen travle høstmåneder når du
leser dette.

| 4 | Tenner i Fokus | Desember 2017

Jeg ønsker alle medlemmer og lesere
en fredelig julehøytid, og et riktig
godt nytt år!

Fordi alt tar seg bedre ut
i

farger
Optiglaze®
Color
fra GC

Et

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

lysherdende materiale
for karakterisering
av kompositt og akrylat

Desember 2017 | Tenner i fokus | 5 |

Zirkonia og bruksisme
Av tanntekniker Lars H. Alhaug

I en artikkel i Das Dental Labor nr. 5-2017 fant vi en artikkel om zirkonia (zirkoniumdioksid) som materiale i kroner og broer. Den er om en undersøkelse gjort for å teste hvor anvendelig dette materialet er
i bruxistsammenheng.
Zirkonia er ikke et navn på kun ett
materiale med én sammensetning. Materialet som sådan har tilsetningsmaterialer som gjør det egnet til forskjellige
utvalgte formål, så tilsetningenes art
og mengde bestemmes av formålet det
er tenkt brukt i, og vi tenker ikke da
bare på dentalt bruk, for zirkonia er
brukt også i andre medisinske sammenhenger. Men det vi her tar for oss
er zirkonia til dentalt bruk.
Firmaet Dental Direkt GmbH ville altså
få slått fast om zirkonia er et godt materiale
i tilfeller med bruksisme. De fikk derfor
testet tre typer zirkonia med tre forskjellige tilsatser av yttrium. Forsøkene,
som gikk ut på å teste bruddstyrke
og slitasje, ble gjort med nyframstilte
kroner og tilsvarende kroner etter en
simulert aldring. Forsøkene ble utført
på Universitetsklinikken i Kiel.
Bruksisme, tanngnissing, «skjære tenner», skjer mest om natten, men også på
dagtid hvor stress eller tunge løft er en del
av arbeidet. Gnissingen er ofte et symptom, et varsel fra underbevisstheten om
at det er ting som forstyrrer sinnsroen

hos vedkommende og at denne spenningen må utløses på et eller annet vis.
I Tyskland regner en med at ca. 20 % av
befolkningen har denne «lidelsen». Når
personen biter slik, kan tyggetrykket
bli ti ganger hardere enn ved normal
tygging. Avhengig av matens konsistens, ligger et normalt tyggetrykk på
mellom 50 og 100 Newton.
Zirkonia, nesten diamanthardt

Zirkonia er det hardeste materialet vi har
i tannteknikken (1200+ MPa) og det
har fått voldsom utbredelse i det siste tiåret. Mange sverger til zirkonia i bruksisttilfeller nettopp fordi det er så sterkt,
forutsatt at det ikke bekles med mindre
solide materialer, slik som dentalt porselen. Det svakeste leddet bestemmer
som kjent soliditeten, generelt for alle
ting. Men en ting er den hyppige bruken av zirkonia, en annen er om zirkonia faktisk er egnet til dette formålet.
Testene ble utført med vekt på de mekaniske egenskapene hos de forskjellige variantene av zirkonia:
- Nytt produkt og
- Samme produkt etter fem år.

Aldringen ble simulert i en tyggesimulator og med simulert samme forhold som
materialet vil bli påvirket av i munnen. Ved å tilsette yttrium (3Y-ZTP) i
materialet får Zirkonia en kombinasjon
av bedret styrke og evne til å stoppe
eventuelle små riss som måtte oppstå i
materialet. Mengden av dette tilsatsmaterialet har, som vi skal se, en ganske
vesentlig innvirkning på egenskapene
til zirkoniumdioksidet.
Det ble testet tre zirkoniatyper:
DD Bio ZX2
(3Y-TZP)
DD cubeX2 HS (4Y-TZP)
DD cubeX2
(5Y-TZP)
Stort antall testobjekter under like
forhold

Det ble laget 16 kroner av hvert materiale i et CAD/CAM fresesystem og hensyn ble tatt til anatomisk utforming,
minstetykkelser osv. Prepareringen
ble gjort ved Klinikken for tannmedisinsk protetikk ved universitetet og
i henhold til materialleverandørens
spesifikasjoner, slik at de kliniske kravene ble oppfylt. Både preparasjonene,
som ble laget i metall, og innsiden på
kronene ble sandblåst og primet med
universalprimeren Monobond Plus fra
Ivoclar Vivadent. Til slutt ble kronene
limt på, sentral-aksialt og med samme
trykk. Festemiddelet var en dualherdende kompositt (Multilink Automix)
fra samme firma. Vi går ikke inn på alle
detaljene i prøvningene, men testen ble
utført på kronene, henholdsvis slik de
kom fra tanntekniker og så etter at de
hadde vært utsatt for en simulert bruk
og aldring tilsvarende fem år i munnen.
Resultatene

Plansje 1. Oppnådde data ved materialtesting av Dental Direkt sine zirkoniaprodukter,
uten (grå) og med (orange) alderstillegg.
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Uten tyggetrykkpåvirkning, altså ren
materialtest, viste materialene ingen
vesentlige forskjeller i bruddstyrke.
Dette sto i motsetning til undersøkelser gjort av Carraba et al. og von Zhang
et. al. Disse hadde tidligere, i en annen
undersøkelse, testet materialet med
henholdsvis trepunkts- og firepunkts

bøyebelastning og fant at bruddstyrken
ble svekket betydelig med øket tilsats
av yttrium. Forskjellen på resultatene
mellom denne og deres tester ligger
formodentlig i de ulike testmetodene.
Det skal sies at denne testen som vi
omtaler her, har den fordelen at den etterligner lang bedre forholdene i munnen enn de to andre testene.
Så ble kronene testet med tyggetrykk
og tyggebevegelser (aldring). Etter
denne testen, ble det målt en vesentlig
forskjell på materialene. Materialene
med større prosentandel yttrium viste
respektivt svakere bruddstyrke. En
mulig årsak kan være at med økt andel
yttrium får zirkonia også økt tendens
til å danne mikrosprekker eller riss,
noe som får følger over tid. Med lavere
prosentandel yttrium (3Y-TZP) i materialet viser denne og andre tester at
selve materialet, ved en faseforandring,
er i stand til å stoppe eller minimere
slik rissdannelse og det gir et faktisk
positivt utslag på alderstesten.
Mer enn nok bruddstyrke

Når vi ser på bruddstyrkeverdiene før
og etter belastningen som er beskrevet
ovenfor, så ligger selv materialet med
det dårligste aldringsresultatet, DD
cubeX2 som ble svekket med hele 38
% etter «femårs-testen», likevel høyt
over kravet til bruddfastheten som
kreves under både normale tyggetrykksforhold i munnen, og også under
bruksistforhold (se de stiplede, røde
linjene nederst på plansje 1). Forsøksresultatene viser altså at selv etter «alderstesten» er styrken i monolittiske
(helzirkonia) kroner og broer vel egnet
i bruksisttilfeller.

Plansje 2. Sammenligning av slitasjegraden på antagonist ved henholdsvis
et polert feltspatkeram (gruppe 1);
en polert zirkonialøsning, uten glasur
(gruppe 2) og en glasert zirkonialøsning (gruppe 3). Målingene er gjort
ved simulering av ett år i munnen.

derfor også gi økt, om enn ikke så stor,
slitasje på antagonist i forhold til en polert zirkoniaoverflate. Dette kan vi lese
av på plansje 2. På zirkoniaarbeider er
glasur helt nødvendig. Ikke for glansens skyld, siden den kan poleres opp
bedre enn noe materiale vi har, men for
å forbedre fargene og utseendet, og for
å få en glatt overflate over alt, spesielt
der det er vanskelig å komme til med
mekanisk polering.
Selv glasur vil altså slites litt okklusalt
over tid, men, med minimal påvirkning
av estetikken. Hvis tannlegen tenker i
slike baner, at antagonistene, om disse
er naturlige tenner, vil slites ned litt
på grunn av dette, er det ingenting i
veien for at han kan polere opp til høyglans zirkoniaen der den er blottlagt av
slitasje. Da vil slitasjen på antagonist
nærmest opphøre, for en slik polert
overflate kommer, som plansjen viser,
best ut i slitasjetesten. Generelt skal
alle keramer gjøres så glatte okklusalt
som mulig.

Glatt overflate er viktig

Vi tar også med litt om viktigheten
av glatte overflater, da spesielt på okklusalflater. Det fordelaktige med zirkonia er at det kan poleres speilglatt
fordi det ikke har den porøse overflaten som keramer ellers oppviser, sett i
mikroskop. Slik får det en meget liten
slitasjepåvirkning (minimal kvernsteinseffekt) på antagonisten. Med
porselensdekke derimot, øker slitasjen
av selve kronen, også om kronene er
glasert ved glansbrenning og eller med
glasur, men det er spesielt antagonistene som slites over tid når en zirkoniakrone er belagt med porselen. Ja, selv
når den bare er glasert og har et tynt lag
glasur. Selv et tynt lag glasur, som jo
ikke er zirkonia, slites okklusalt og vil

Av estetiske grunner blir ofte zirkonia
brukt som basismateriale («skjelett»)
og så sjiktet det med flere lag keramer,
slik som dentalt porselen. Men prosessene med mekanisk bearbeiding og
termiske skiftninger (påbrenninger)
av zirkonia «skjelettet», svekker egentlig konstruksjonen og kan bygge inn
spenninger i produktet. Det som derfor
kan skje er:
1 Chipping (avskalling av porselen).
2 Delaminasjon (tap av bindingen mellom grunnmaterialet og porselenet).
Zirkonias fordeler

Siden dette ikke skjer med «helzirkonia», er monolittiske zirkoniakroner
og konstruksjoner et stort framskritt i

tannteknisk sammenheng. Dental Direkt har på bakgrunn av prøvene som
er gjort med disse zirkoniamaterialene,
slått fast at det ikke foreligger noen
fare for bruksistpasienter å godta dette
materialet til krone/bro arbeider. Det
finnes faktisk ikke noe bedre alternativ
som samtidig ser vakkert ut.
Pass på!

Men det er ytterst viktig å følge produsentenes bruksanvisninger nøye og
huske at zirkonia er en veldig dårlig
varmeleder og at det derfor er helt nødvendig å følge leverandørenes tabeller
for hvor fort/sakte et arbeide varmes
opp under brenninger. Her er forhold
mellom tykkelsen på arbeidet og hurtigheten på oppvarmingen som må tas
nøye hensyn til. Tar man sjanser her,
på grunn av hastverk (leveringstid),
kan en risikere at spenninger «brennes inn» og kronene, eller verre, bro/
implantatarbeider, sprekker (gjerne
med et «smell») etter noen dager eller
måneder! Selv beslipning og polering
av slike arbeider i munnen bør absolutt
skje med vannavkjøling for ikke å få
punktoppvarmede felter og slik kunne
skape spenninger i materialet Altså er
ikke zirkonia et materiale for «shortcut» folk.
Plansje 1 viser det uventede at materialet, DD Bio ZX2 med yttriumandel 3Y,
faktisk øker bruddstyrken med 11 prosent etter 5 år(!) Mens materialet DD
cubeX2 med en yttrium-andel 5Y får
en redusert bruddstyrke på 38 prosent
etter fem år. Uansett disse forskjellene
er yttriumforsterket, monolittisk zirkonia et materiale som tilfredsstiller alle
krav om styrke for et dental materiale,
og det med store marginer.
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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 17. artikkelen har vi besøkt Martin Feldmann Tannteknikk i Stavanger.

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

Martin kommer fra Tyskland. Han begynte i tannteknikerlære i 1981 som han avsluttet med
svenneprøve i 1985. I de påfølgende årene jobbet han på tre forskjellige laboratorier med varierte
arbeidsoppgaver. På det siste laboratoriet han jobbet, hadde han ansvar for organisering av
arbeidsflyten og kontroll av ferdige arbeider.
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MARTIN FELDMANN TANNTEKNIKK

En av kundene var en norsk tannlege,
bosatt i Tyskland. Denne tannlegen
flyttet tilbake til Norge i 1994. Vel
hjemme i Norge fikk han kontakt med
et laboratorium i Sandnes som søkte
etter en vikar for et halvt år. Martin
ble kontaktet, og reiste til Norge i mai
1995 for intervju, og for å se på jobben og forholdene. Martin takket ja til
jobben. Etter dette halve året ble han
overtalt til å bli et år til.
Martin hadde planer om å ta videreutdanning for å bli tannteknikermester,
men han kunne utsette denne utdanningen med et år.
Før året var omme traff han henne som
skulle bli hans kone. De vurderte å
flytte til Tyskland hvor Martin gjerne
ville begynne med videreutdanningen.
Eller skulle de flytte til Bergen, hvor
hans kone kom fra? Men det ble derimot noe midt imellom, nemlig Stavanger, hvor de fortsatt bor og trives.
Fra tidligere ansettelser var Martin
vant med å gjøre alle arbeidsoppgavene
på laboratoriet, og han har jobbet i flere
år som kombinasjonstekniker, som
innbefatter gull-, porselen-, stål- og
akrylarbeid. Med sin allsidige erfaring
begynte Martin eget laboratorium i
1999 i et fellesskap med tre tannleger.
Arbeidsmengden var bra fra første dag
og den økte på slik at Martin etter hvert
måtte ansette to tannteknikere. Han
begynte snart å lage procerakroner.
En kollega i Sandnes laget kappene til
disse kronene. Samtidig anskaffet han
seg en pressovn for produksjon av helkeramiske løsninger.
Martin fikk tidlig tilbud på fresemaskin og skanner, men han ventet til det
kom et åpent system på markedet før
han gikk til en slik anskaffelse, og han
kjøpte da 3Shape. Han var muligens en
av første laboratoriet som anskaffet en
3Shape skanner i Norge.
Fra den dagen, for mer enn ti år siden, har
mengden skannede arbeider bare økt
og økt fram til i dag, hvor Martin nesten
bare leverer produkter som er skannet
og frest. Støping av gullkroner er helt ute
av produksjon. Et gullinnlegg i ny og ne
holder støpeferdigheten ved like.
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De siste årene har det blitt færre laboratorier på
grunn av sammenslutninger og nedleggelser grunnet
alder. Etter en nedgang i medlemstall for mange år
siden er nå antall medlemmer i NTTF på vei opp.
Med en slik tendens er det håp for faget.
I 2010 flyttet Martin i egne, nyoppussete,
lyse og meget velegnede lokaler. Dessverre medførte flyttingen tap av noen
kunder som igjen resulterte i at Martin
i dag jobber alene, noe han trives med.
Han har en av sine beste kunder vegg
i vegg, og dette tette samarbeid tjener
både tannlege, tannteknikeren og ikke
minst pasienten på.
Produksjonen hos Martin er nå ca. 60 %
Zirkoniakroner/broer, 30 % E.max,
resterende er skinner, helsett, partielle
proteser etc. Han har som man forstår, en
meget variert og interessant arbeidsdag.
I et tilbakeblikk sier han at hverdagen
hans er noe helt annet nå enn for 10 år
siden. Modellering, støping, tilpassing
og lodding av metallkonstruksjoner er
helt fraværende, arbeidet med Zirkonia
gjør at alt er mye renere, mer presist
og forutsigbart. I tillegg til egne arbeider skanner han for noen kolleger som
ikke har egen skanner.
Noen av Martins kunder har anskaffet
seg intraoral skanner, og da får Martin
skanningen rett inn på datamaskinen.

Ferdig behandlete filer sender han så
til et fresesenter til fresing av kroner/
broer og printing av modeller. Han har
vurdert innkjøp av egen fresemaskin
og 3D printer, men sier at dette ikke
vil lønne seg for han som jobber alene.
Utviklingen i bransjen er både spennende
og litt skremmende å se på. All nyutvikling av både programvare, nye materialer og nye løsninger av protetiske
arbeider er meget interessant å følge
med på. Som han sier: - På det området
er tannteknikere nødt til å følge med,
ellers blir man fort akterutseilt.
Et spennende moment er utviklingen
hos tannlegene, mye av tradisjonelle
tanntekniske arbeider blir ofte erstattet av kompositt som fyllingsmateriale.
Her har produsentene gjort virkelig
framskritt. Et annet spennende moment er intraorale skannere pluss fresemaskin og brennovn hos tannlegene.
Mange depoter og produsenter tilbyr
ferdige «chairside» pakker til tannleger. Da blir tannlegen produsent av
medisinsk utstyr og skal følge samme
lover og regler som er pålagt oss. Tann-

legen må registrere seg i Utstyrsregisteret, skrive en ordre til seg selv med
påfølgende nota og faktura. Tannlegen
skal da også ha egen pasientjournal og
et kvalitetssikringssystem.
Som det er blitt sagt mange ganger, er
det viktig å holde seg oppdatert på alle
fronter i faget, men man må ikke bli med
på alt. Noe viser seg fort å være en døgnflue og man kan fort investere i noe
som etter et år støver ned på lageret.
Det viktigste for Martin er å gjøre en så
god jobb som mulig hver dag. Både for
sin egen samvittighet, for tannlegen,
med aller mest for pasienten. Pasienten står alltid først, og dette er Martin
veldig tydelig på.
Martin var i sin tid i Tyskland aktiv i
forbundssaker, han var sensor i svenneutdanningen og alltid opptatt av
faget og videreutdanningen. Han var i
noen år styremedlem i NTTF, var nestleder i to år og tok verv som styreleder
i et år. Dessverre ble jobb, styreleder,
trener i idrettsklubben og egen trening
litt for mye, og han stilte ikke til gjenvalg i NTTF sitt styre. Han er meget
opptatt av faget, leser mye faglitteratur
og holder seg hele tiden oppdatert.
De siste årene har det blitt færre laboratorier på grunn av sammenslutninger
og nedleggelser grunnet alder. Etter en
nedgang i medlemstall for mange år
siden er nå antall medlemmer i NTTF
på vei opp. Med en slik tendens er det
håp for faget.

DET SKJER I 2018
JANUAR

AUGUST

26.–27. Kurs i regnskaps- og økonomiforståelse, Oslo

24.

FEBRUAR

SEPTEMBER

16.
21.
22.

2.
20.
21.
21.–22.

Utgivelsen Tenner i Fokus nr. 1
Lederkonferanse
NTTF styremøte

APRIL

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

NTTF 84 år
NTTF styremøte
Årsmøte i NTTF
Fagsamling 2018

13.–14. Tandteknikerdagarna, Stockholm
20.–21. Fagdager HiOA 2018
27.
Utgivelse av Tenner i Fokus nr. 2

OKTOBER

MAI

DESEMBER

24.

NTTF styremøte
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4.–6.
26.

28.

NORdental, Lillestrøm
Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5
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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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NTF landsmøte og Nordental 2017

I begynnelsen av november måned avholdt
Den norske tannlegeforeningen landsmøte og
Nordental på Lillestrøm. Styreleder og daglig
leder var inviterte gjester og det ble et par
hektiske og innholdsrike dager for oss begge.
Av Helle Hagenau (tekst og foto) | helle@nttf.no

Landsmøtet ble åpnet av NTF president
Camilla Hansen Steinum og hun brukte
en stor del av sin tale på å fortelle om det
enorme arbeidet NTF har gjort når det
gjelder den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). I regjeringens kommuneproposisjon hvor de blant annet foreslår å
slå sammen kommuner, var det også et
forslag om å flytte DOT fra fylkene til
kommune. NTF har vært mot denne
flyttingen da den ikke var faglig begrunnet og da Stortinget stemte over forslaget, gikk regjeringen på et nederlag.
Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i
Helse- og omsorgsdepartementet, holdt
tale og administrerende direktør i Stiftelsen Tinius Kjersti Løken Stavrum
| 12 | Tenner i Fokus | Desember 2017

innledet om fake news under åpningen.
NTF hadde satt sammen et flott og stort
faglig program for landsmøtet. To av de
foredragene som vi deltok på var spesielt interessante og ga mye stoff til ettertanke. Først ut var tanntekniker og
tannlege Michael Braian som holdt et
engasjerende foredrag om den digitale
arbeidsflyten. Det var rikt på illustrasjoner og han var flink til å veksle
mellom rollen som tanntekniker og
tannlege.
Et annet høydepunkt var en paneldebatt
om antibiotika resistens med deltakelse
av presidentene i tannlegeforeningen,
legeforeningen og veterinærforeningen

samt to stortingspolitikere (Sp og H) og
en forsker. Et spennende tema med et
skremmende perspektiv.
Vi fikk også tid til å besøke de mange
stands på Nordental. Det var flere NTTFmedlemmer som hadde egen stand og
enda flere som besøkte Nordental. Vi var
innom mange kjente leverandører, NPE,
Saga BHT og Regnskap samt Tannpleierforeningen. Vi rakk også å forberede
styremøte, spise lunsj og drikke kaffe med
noen av NTTFs medlemmer. Plutselig
var det sent fredag ettermiddag og Karen
måtte rekke flyet sitt og Helle skulle
videre på et annet møte. Alt i alt så hadde
vi noen fine dager på Lillestrøm.

NYHETER OG TILBUD FRA

JACOBSEN DENTAL

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

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

• Formaldehydfri, sikrer god
helse og godt arbeidsmiljø.
• Ekstremt lav ekspansjon.
• Perfekt for skanning.
Utmerkede resultater i alle
typer skannere, minimalt
behov for justering.
• Skreddersydd for bruk i
dental teknologi.

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

FOR HELSAS SKYLD:
FORMALDEHYDFRI!

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

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

For mer informasjon, kontakt Hasse på tlf 22 79 20 20
eller e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra u
 tlandet,
og rask digital utvikling, kan det være krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier. Det krever nytenkning og
originale løsninger for å møte framtiden.
Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og
spesialiserte produkter. I denne 18. artikkelen har vi besøkt Magda Berg Tannteknisk Laboratorium i Sarpsborg.

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

I dette nummer av Tenner i Fokus er vi på besøk hos Magda Berg i Sarpsborg. Magda,
som egentlig heter Malgorzata Maria-Magdalena, har av forståelige grunner forkortet
sitt navn til Magda. Hun har drevet eget laboratorium i Sarpsborg siden 2002.
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MAGDA BERG TANNTEKNISK LABORATORIUM

Men hennes historie starter ikke der.
Magda er født i Krakow i Polen. Hennes foreldre var begge ballettdansere, og det var
ikke enkelt å få arbeid som ballettdansere
i Polen på den tiden, så de startet en egen
dansegruppe. De begynte først å søke engasjement i østblokklandene utenfor Polen,
og de første landene de fikk oppdrag i var
Bulgaria, Romania og Øst-Tyskland. Etter
noen år fikk de også oppdrag i Østerrike
og Finland.
Det var ikke lett å være ballettdanser på
turne og samtidig skulle ta seg av et lite
barn som trengte oppmerksomhet, kjærlighet og bleieskift. Resultatet av dette ble at
bestemoren til Magda tok på seg oppgaven
å oppdra henne da Magda var fire måneder
gammel. Dette var vanskelig for foreldrene
hennes, men de måtte ta et valg. Enten
måtte de bo i Polen i fattigdom, eller de
kunne skape et bedre liv for familien ved
å reise ut.
Foreldrene til Magda var borte fra henne i
et år av gangen, og etter hvert som Magda
ble eldre besøkte hun dem mer i utlandet,
mellom hver gang de var hjemme i Polen.
Seks år gammel skulle Magda besøke foreldrene sine i Finland. Hun skulle reise
ditt med fly. To soldater fulgte henne ut
til flyet. Hun hadde en stor lapp på brystet
med navn og formaliteter. Om bord ble hun
fulgt til et sete med streng beskjed om å
sitte der gjennom hele reisen og ikke reise
seg. Vel fremme i Finland ble hun fulgt inn
i ankomsthallen og overlevert til foreldrene
sine.
Besteforeldrene viste seg å være gode oppdragere. Magda vokste opp i et meget konservativt, men kjærlig hjem. Bestefaren
lærte henne å lage mat, og bestemoren
lærte henne masse om husarbeid m.m.
Da Magda var 15 år kom foreldrene hennes
tilbake til Polen for godt. De skilte seg, og
moren ble samboer med en annen mann.
Tilfeldigvis hadde denne samboeren en
bror som bodde i Sarpsborg. Denne broren
hadde vært fange i en arbeidsleir i Norge
under andre verdenskrig. Etter krigen ble
han sendt til Sverige, men kom tilbake til
Norge og Sarpsborg. Her fant han kjærligheten og giftet seg.
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Første gang Magda besøkte Norge var hun
16 år, og gikk på videregående skole
i Polen. På det tidspunktet visste hun
ikke hva hun skulle utdanne seg til.
Hun hadde ingen planer. På dette besøket traff hun Jan for første gang. Han
skulle bli hennes fremtidige mann.
Hun var ung, og så ikke på ham som
kjæreste den gang. Han var noen år
eldre og allerede utdannet politi.
Det var først året etter at Magda bestemte seg for å bli tanntekniker.
I Polen er det ikke bare å søke for å
bli tanntekniker. Først må man ta
eksamen i videregående skole, og
deretter må man bestå eksamen på
høyskole. Etter endt eksamen på høyskole kunne hun bli tannlege eller
tanntekniker. Magda valgte da tannteknikerutdanningen. Hun måtte da
igjennom en praktisk eksamen som
besto i å modellere i voks og spikke i
gips. Dersom man kom gjennom den
praktiske eksamen, måtte man opp til
muntlig eksamen som besto av spørsmål
i fysikk og kjemi samt biologi.
Etter å ha avlagt disse prøvene var det
å vente på om resultatet var godt nok
til å komme inn. For Magda gikk det
greit, og hun var blant de 36 elevene
som kom inn. For hvert skoleår måtte
noen elever forlate skolen, og etter endt

skolegang var det bare ni elever som
besto eksamen. Av disse er det bare
fire som fortsatt arbeider i faget i dag.
Det ble noen turer til Norge for Magda
i tiden som fulgte, og etter hvert som
hun og Jan ble kjærester ble det også
noen turer for ham til Polen. Disse
turene gikk ikke uten problemer. De
måtte begge ha visum.
Skulle Magda til Norge måtte hun personlig møte opp på Den norske ambassaden, og det hendte at køen for
å få visum var så lang et hun måtte
overnatte i køen. Det var heller ikke
enkelt for Jan å komme til Polen. Han
var politi og det resulterte i at Magda
måtte melde fra om hans ankomst hos
polsk politi. Han ble overvåket hele
tiden mens han var der, og måtte ha
med seg sitt pass hvor han enn gikk.
Polsk politi kunne til og med banke på
døren til Magdas leilighet midt på natten for å be om å få se hans pass.
Skulle Magda ringe til Jan eller andre
i Norge, måtte hun bestille samtalen
og vente mange timer før linjen til
Norge var klar. Senere har hun fått bekreftet at alle samtalene ble avlyttet.
Magda arbeidet ikke så mange år som
tanntekniker i Polen. I 1987 flyttet hun
til Sarpsborg.

Hun husker godt det første foreningsmøtet hun var
med på. Hun var den første kvinnelige medlem i
foreningen, og i tillegg den yngste. Men som hun sier:
- Det var så trivelig, og jeg kunne få klem av alle de
andre medlemmene. Det var hyggelige møter, synes
hun, og fremmøtet var upåklagelig. Folk var positive
og engasjerte.
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Hun og Jan hadde jo vært kjærester
en tid. De hadde også fått barn, men de
kunne ikke bli samboere. Det var ikke
lov siden hun var polsk statsborger.
De måtte gifte seg, noe som egentlig
ikke var noe problem i og med at de
begge var i arbeid i Norge, og hadde
ordnet økonomi. En ting måtte de
imidlertid ta stilling til. Magda måtte
bestemme seg. Ville hun beholde sitt
polske statsborgerskap eller ville hun
bli norsk? Hun valgte å bli norsk. Det
var mer bekvemt. Hadde hun beholdt
sitt polske pass, måtte hun søkt om
visum bare de skulle ta en ferietur til
Spania.
I januar 1988 giftet Magda seg med sin
Jan.
Samme måned fikk hun jobb hos tanntekniker Svein Reholt i Fredrikstad.
Siden den gang har hun jobbet med tannteknikk uavbrutt med unntak av seks
ukers svangerskapspermisjon da deres
sønn Patrick kom til verden i 1990.
Etter en tid ringte tanntekniker Jan
Berg på Mysen. Han ville vite om hun
kunne tenke seg å en jobb hos ham.
Magda reiste til Mysen for å snakke
nærmere med Jan Berg. Han hadde
behov for en tanntekniker som kunne
produsere stålproteser og ferdiggjøre
protesene. Hun fikk et meget godt tilbud og takket ja. Magda begynte hos
Jan Berg januar 1993.
Hun fikk etter hvert flere oppgaver, og
det tok ikke lang tid før hun var borte i
det meste av produksjonen på Mysen.
Hun trivdes, og dagene gikk fort. Det
var fin arbeidsplass. Jan Berg var en
fantastisk sjef som bygget Magda
opp til å få økt tro på seg selv, både
menneskelig og faglig.
Forts. side 18

Din forhandler i Norge på imes-icore teknologi!
Imes-Icore kombinerer all sin kunnskap i utvikling, produksjon, salg og service av
komplette CNC maskiner med alle nødvendige tilleggskomponenter og CAD/CAM
applikasjoner.

Den automatiserte alt-i-ett løsningen!
Det nye CORiTEC systemet er et innovativt maskinkonsept, utviklet for å imøtekomme alle
krav til moderne CAD/CAM produksjon. Behandling av alle relevante materialer fra CoCr,
titan, zirkoniumdioksyd, plast, og nye fremtidige materialer er dermed mulig med et enkelt
maskinanlegg, nesten uten restriksjoner.
For mer informasjon om våre modeller, se vår nettside

www.ka-rasmussen.no

Kontakt oss

Du finner oss her:

800 41 941
salg@karasmussen.com

Birkebeinervegen 24
2315 Hamar

www.ka-rasmussen.no
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Etter hvert fikk Magda lyst til å starte
for seg selv, og da hun fortalte sin arbeidsgiver om planene sine, svarte
han med å gi henne gode råd samt en
startpakke av forbruksmaterialer for to
måneder.
Magda startet opp sitt eget laboratorium i Sarpsborg i januar 2002. De første lokalene hun hadde lå i St. Marie
gate. I dag har hun egne lokaler i Sverres gate. Hun flyttet hit i 2007.
Så fort Magda hadde startet opp meldte
hun seg inn Norges Tannteknikerforbund, og ble dermed også med i Østfold
Tannteknikerforening.
Hun husker godt det første foreningsmøtet hun var med på. Hun var den
første kvinnelige medlem i foreningen,
og i tillegg den yngste. Men som hun
sier: - Det var så trivelig, og jeg kunne
få klem av alle de andre medlemmene.
Det var hyggelige møter, synes hun, og
fremmøtet var upåklagelig. Folk var positive og engasjerte.
Hun fremhever spesielt årsmøtene.
- Da reiste vi gjerne til Hankø Fjordhotell

eller andre steder i nærheten en helg.
Det var alltid et foredrag i tillegg til årsmøtet, som regel var foredraget faglig
relatert.
Ektefellene var bestandig med. Dette var
meget vellykket, og sveiset tannteknikerne i Østfold tettere sammen. Det var i
tillegg hyggelig å bli kjent med ektefellene.
I og med at Magda var eneste kvinnelige
medlem i foreningen i Østfold den gang,
var Magdas ektemann Jan den eneste
mann som ledsager. Han dro derfor på
utflukt med alle damene mens årsmøtet
ble avholdt. Dette trivdes han godt med.
- Ved juletider hadde vi felles julemiddag.
Her var også de ansatte med. Dette var
også sosialt og hyggelig, minnes Magda.

- Beklagelig nok var mange av medlemmene godt voksne, og flere av dem ble
pensjonister etter hvert. Dette resulterte i at det etter hvert bare var Knut
Fredriksen (i Fredrikstad) og jeg som
var aktive, sier Magda. - De yngre var
ikke interessert i å engasjere seg.
Den eneste kontakten Magda har med
kollegaer i dag er gjennom telefonen
eller dersom en tilfeldig stikker innom.

- Det ble et vennskap mellom oss.

Magda har ingen ansatte, men hun får
hjelp av sin mann til budtjeneste og annet
forefallende arbeid. For å få mest mulig
ut av dagen, og få gjort maksimalt før
telefonen begynner å ringe, starter hun
arbeidsdagen veldig tidlig. Hun er et
A-menneske, og liker å stå opp tidlig.
Det er ikke sjelden at hun står opp kl.
tre eller kl. fire om morgenen (les natten) for så å begynne arbeidsdagen.

Dette vennskapet har betydd veldig mye
for Magda. Siden hun ikke har noen på
laboratoriet å diskutere med, har hun
gjennom dette vennskapet mulighet til
å ta en telefon til et av medlemmene i
foreningen for å få svar på et faglig eller
organisatorisk spørsmål, og hun ble
alltid godt mottatt.

Etter å ha vært i tannteknikerbransjen
iNorge i mange år, mener Magda at bransjen
har endret seg. Tidligere hadde man
bedre tid til hverandre. Man kunne stikke
innom en kollega, og det var tid til en
kaffekopp. I dag er det bare jag etter
mer å gjøre. Hun savner det sosiale.
			

Norges Tannteknikerforbund ønsker alle
lesere en riktig god jul og et godt nytt år.
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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?
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre abonnenter om å sende oss
varsel om ny adresse, e-post eller telefon. Send en e-post til medlem@nttf.no
Vi sender det meste av medlemsinformasjon på e-post. Vi mangler e-postadresser til flere av dere og vil gjerne at
dere sender den til oss så snart som mulig.

Bursdager
NTTF Gratulerer
40 år

60 år

Siri Eieland Müller		 8. februar

Jenny Johansen
Øyvind Torkildsen

50 år

Øyvind Angell Fagermo

23. januar

16. desember
19. januar

70 år

Jürgen Spehr

22. januar

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
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Ny personvernlov
i 2018
I 2018 får Norge nye personvernregler. Det nye regelverket vil tre i kraft 25. mai 2018.
Konkret vil EUs forordning for personvern bli norsk lov og erstatte dagens personopplysningslov. De nye reglene vil bygge på dagens lovgivning, men gi flere og
strengere plikter for virksomheten og et økt vern for individet.
Av Helle Hagenau | helle@nttt.no

Datatilsynet har utarbeidet en egen veileder om hva de nye
personvernreglene betyr for din virksomhet. Den kan skrives
ut fra www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/
hva-betyr/
Her vil Tenner i Fokus bare gjengi noen av hovedpunktene.
➊ Alle norske virksomheter får nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn i den nye lovgivningen
og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Ledelsen må
sørge for å få på plass rutiner for å overholde de nye pliktene.
Alle ansatte må følge de nye rutinene når reglene trer i kraft.
➋ Alle skal ha en forståelig personvernerklæring
Informasjon om hvordan din virksomhet behandler personopplysninger skal være lett tilgjengelig og skrevet på en forståelig
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måte. Det nye lovverket stiller strengere krav til informasjonens form og innhold enn dagens lovgivning. All informasjon
som gis til barn, skal tilpasses barnas forståelsesnivå.
➌ Alle skal vurdere risiko og personvern konsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko for personvernet, må
virksomheten også utrede hvilke personvernkonsekvenser
det kan ha. Hvis utredningen viser at risikoen er stor og dere
selv ikke kan redusere den, skal Datatilsynet involveres i
forhåndsdrøftelser.
➍ Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye tiltak og systemer skal
utarbeides på en mest mulig personvernvennlig måte. Dette
kalles innebygd personvern. Den mest personvernvennlige
innstillingen skal være standard i alle systemer.

➎ Mange virksomheter må opprette personvernombud
Alle offentlige og mange private virksomheter skal opprette
personvernombud. Et personvernombud er virksomhetens
personvernekspert, og et bindeledd mellom ledelsen, de registrerte og Datatilsynet. Ombudet kan være en ansatt eller
en profesjonell tredjepart.
➏ Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor Europa må også følge
forordningen, dersom de tilbyr varer eller tjenester til borgere i et EU eller EØSland. De som er etablert i flere land i
Europa, skal bare trenge å snakke med personvernmyndighetene i det landet der de har sitt europeiske hovedkvarter.
➐ Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra den ansvarlige virksomheten. Ofte
er det snakk om leverandører av ITtjenester. De nye reglene
pålegger databehandlere å ha rutiner for innsamling og bruk
av personopplysninger. Databehandlere skal også si ifra til
oppdragsgiveren sin hvis de får instrukser som er i strid med
loven. Oppdragsgiver skal også godkjenne data behandlerens
underleverandører. Databehandlere kan også bli holdt økonomisk ansvarlig sammen med oppdragsgiver.
➑ Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransje normer
De nye reglene oppmuntrer til sektorvis utforming av retningslinjer og bransjenormer. Om dere følger bransjenormer, vil dere ha de viktigste rutinene på plass. Datatilsynet
skal godkjenne bransjenormene.
➒ Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhetsbrudd blir strengere.
Forordningen stiller krav til når det skal varsles, hva varselet
skal inneholde og hvem som skal varsles. Kort sagt skal man
si fra raskere og oftere enn man gjør i dag.
➓ Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli
glemt». Norske og europeiske borgere vil blant annet kunne
kreve å ta med seg personopplysningene sine fra en leverandør til en annen i et vanlig brukt filformat. Dette kalles
«dataportabilitet». De kan også motsette seg profilering. Alle
henvendelser fra borgere skal besvares innen en måned.

Hva kan bedriftene gjøre allerede nå?
Endringer i systemer og rutiner tar tid. Selv om det fortsatt
er et halvt år til de nye reglene blir gjeldende, anbefaler Datatilsynet at man starter planleggingen allerede nå, ved å
vurdere disse punktene:
1. Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere
behandler.

Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen. Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også etter dagens lov.
2. Sørg for å oppfylle dagens lovkrav

Overgangen til de nye reglene blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysningsloven, som gjelder i Norge i dag.
Har dere gode rutiner for internkontroll som fungerer etter
hensikten og er kjent i organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.
3. Sett dere inn i det nye regelverket

Dere finner forordningsteksten på Datatilsynets nettsider.
Der blir det fylt på på med artikler om de nye reglene etter
hvert som Datatilsynet utarbeider dem.
4. Lag rutiner for å følge de nye reglene

Gå gjennom rutinene dere har for behandling av personopplysninger. Oppdater dem etter nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene, og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres laget for å ivareta kravet til
innebygd personvern, dataportabilitet og personvern som
standardinnstilling?
Fra vår egen verden
For NTTFs administrasjon betyr de nye personvernreglene
blant annet at vi må ta kontakt med alle tidligere
medlemmer for å høre om det er greit at de fortsatt står
oppført i vårt medlemsregister. Det er selvsagt fint at
den enkelte får bedre kontroll over hva som er registrert
hvor om vedkommende, men med tanke på rekruttering,
er dette en utfordring da vi ikke nødvendigvis vet hvor
tannteknikerne bor og jobber.

Hva er en personopplysning?
Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel
navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for
ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).
Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker
du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt sammen
personopplysninger.
Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller
medlemskap i fagforeninger.
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Husk
tilskuddsplikten
til NPE
Av Inger Skiaker og Inge Krokan, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale
tilskudd til NPE. For 2018 er det frist for registrering og oppdatering etter nyttår og før
1. februar. Oppføringen fornyes automatisk, så hvis du ikke har noen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke registrere på nytt.

Dekker kostnader til
erstatningssaker
Tilskuddsordningen for privat helsetjeneste sikrer at pasienter som har
fått en skade etter feilbehandling, får
den erstatningen de har krav på. Tilskuddsordningen dekker kostnader til
å utrede erstatningssakene. I tillegg
dekker den utbetaling av erstatning til
pasienter og pårørende.
Egne forsikringer fritar ikke fra
tilskuddsplikten
Plikten til å betale tilskudd til NPE erstatter den tidligere pliktige ansvarsforsikringen, og er en lovpålagt plikt etter helsepersonelloven. Om man har forsikring
gjennom profesjonsforeningen, eller har
egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette for plikten til å
melde fra og betale tilskudd.
Ulike tilskuddssatser
Tilskuddene er beregnet ut fra ulike
risikogrupper for ulikt type helsepersonell. Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Satsene varierer fra rundt 750
kroner per årsverk for noen grupper
(blant annet tanntekniker) til rundt
225 000 kroner per årsverk for gruppen med høyest risiko (kirurger). Hele
oversikten over de ulike risikogruppene finner du på NPEs nettsider.
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Konsekvensen av ikke å overholde
melde- og tilskuddsplikten
NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis
det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd. I tillegg vil vi i saker der vi gir medhold kreve
regress av virksomheten som har feilbehandlet pasienten. Det betyr at både
erstatningsbeløpet som er utbetalt og utgiftene til å saksbehandle kravet, kan kreves i regress. I ytterste konsekvens kan
det også bli aktuelt med bøter eller fengsel.
Norges Tannteknikerforbund har
kollektivavtale
Som medlem av Norges Tannteknikerforbund er du innmeldt og ivaretatt i
tilskuddsordningen gjennom Kollektivavtalen mellom NTTF og NPE.
Hvem omfattes av en kollektivavtale
Avtalen omfatter medlemmer av den innmeldte foreningen. Nye medlemmer er
dekket av avtalen fra innmeldingsdagen i foreningen. Hvis man melder seg
ut av foreningen, er man dekket ut kalenderåret. Ny individuell innmelding
må gjøres for nytt kalenderår, hvis man
fortsetter i den private helsetjenesten.
Hensikten med en kollektivavtale
Hensikten med en kollektivavtale er å oppfylle den melde- og tilskuddsplikten overfor

NPE, som i utgangspunktet foreningens
medlemmer har. Dette gir trygghet for
medlemmene og en enklere og rimeligere administrasjon for NPE. De økonomiske besparelsene for NPE kommer
foreningen og medlemmene til gode i
form av en rabatt i tilskuddene.
Oversikt over tilmeldte medlemmer
Foreningen har oversikt over innmeldte
medlemmer. Hvert år innen utgangen
av januar måned, sender foreningen en
oversikt over innmeldte medlemmer og
antall sysselsatte årsverk i de aktuelle
helsepersonellkategorier til NPE.
Tilskuddssatser
For nye medlemmer som slutter seg til
foreningen i første halvdel av året, beregnes fulle satser. For nye medlemmer
som melder seg inn i annet halvår, beregnes halv sats. For medlemmer som melder
seg ut i løpet av året, eller at medlemskapet opphører av annen grunn, beregnes
fullt årstilskudd uten refusjon.
Beregning og innkreving av tilskudd
NPE beregner det samlede tilskuddet for
foreningen. Grunnlaget for beregningen gjøres med utgangspunkt i antallsoppgaven. Kravet omfatter tilskudd for
hele året, og etterskuddskrav for nye
medlemmer fra foregående år. Forenin-

Seniorrådgiver Inge Krokan og
seniorrådgiver Inger Skiaker i NPE
hjelper deg med spørsmål du har
knyttet til tilskuddsplikten.

gen er ansvarlig for innbetaling av samlet tilskudd til NPE. Foreningen krever
inn tilskuddet fra medlemmene.
Rutiner ved meldte pasientskader
Alle krav om pasientskadeerstatning
skal i utgangspunktet meldes direkte til
NPE. Får likevel et medlem eller foreningen meldt en skade til seg, skal kravet
formidles videre til NPE. Medlemmet
skal samtidig melde til erstatningssøke-

ren at forholdet er meldt videre til NPE,
som vil behandle saken.
Avtalens varighet og fornyelse
Avtalen fornyes automatisk for et år om
gangen, med mindre en av partene sier
opp avtalen innen 1. november. Dersom
foreningen sier opp avtalen, løper NPEs
ansvar til 1. april året etter. Denne forlengelsen er nødvendig for at medlemmene skal få rimelig tid til å etablere

individuell innmelding til NPE.
Mer informasjon
Du finner utfyllende informasjon om
tilskuddsordningen og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene på NPEs nettsider:
http://www.npe.no/no/
Helsepersonell/Tilskuddsplikt/
			

POLITISK SMÅNYTT
A- og B-post slås sammen
Fra 1. januar 2018 slås A- og B-post sammen til en ny tjeneste. Sammenslåingen betyr at all adressert post sendes fram på
to virkedager over hele landet. Dagens A-post får dobbelt så lang leveringstid fra én til to dager. Det vil bety økt leveringstid
for protetikk som sendes i posten og dermed at pasienten må vente i enda lengre tid på sin tannerstatning. Dette er svært
beklagelig.
Det kommer nye priser sending av post og leie av postboks. For mer informasjon se bring.no/post2018.
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Medlemsfordeler
FORSIKRING

NPE

For mer informasjon og hvordan du
benytter disse og andre medlemsfordeler, logg deg inn på NTTFs sine

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

Automatisk innmelding
og rapportering til Norsk
Pasientskadeerstatning.

medlemssider via www.nttf.no.
Mangler du brukernavn og passord, ta
kontakt NTTFs administrasjon.
Med forbehold for endringer.

HOTELLER

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

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

REISEBYRÅ

LEIEBIL

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

Helse- og pensjonsforsikring til
rabattert premie, tlf 08881

DEKK

Informer om at du er NTTF-medlem.

BEDRIFTSHELSETJENESTE

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

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

MAT

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

JURIDISK BISTAND

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

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

BLOMSTER

ONLINE BACKUP

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
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Keep improving
®
with 3Shape TRIOS
Free
introduction
course.
Take advantage of the award-winning TRIOS intraoral scanner to
enhance patient experience, reduce chair-time, and unlock new
treatment opportunities. Unlike many other solutions, TRIOS
gives you continuous software updates, and optional dental
treatment modules to ensure that your practice stays ahead as
your business grows stronger.

Content:

Presentation of 3shape and Trios intraoral scanner.
•
What is possible to do with the scanner
•
What programs and modules are available?
•
How easy it is to do the intraoral scanning
•
Demonstration of 3Shape Trios scanner
Finland
15 February Heslsinki
16 February Oulu
Norway
21 March Oslo
23 May Stavanger

Sweden
8 February Stockholm
8 March Gothenburg
17 May Malmö

GO DIGITAL
Improve patient experience
Get digital accuracy and
limit manual errors
Enjoy easy impression
taking and reduce retakes
Save time and see
more patients
Save on impression materials
and shipping costs
For more information & registration:
E-post: education.se@straumann.com
Tel: +46 (0) 31 708 75 00, www.straumann.com
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STATSBUDSJETT 2018

Et tannhelsebudsjett
på det jevne
Den 12. oktober la regjeringen Solberg fram statsbudsjettet for 2018.
På tannhelsebudsjettet legges det ikke opp til store endringer og budsjettet
representerer ikke en satsing på tannhelsefeltet.

Økte egenandeler og
nye presiseringer
Til forskjell fra tidligere budsjetter
reguleres takstene for stønad til tannbehandling for 2018, med om lag 1,7
prosent. Reguleringene følger derimot
ikke forventet pris- og kostnadsvekst
og innebærer en innsparing for folketrygden.
- Det er positivt at stønadene igjen
er regulert, men vi mener selvsagt at
stønadsordningene bør følge forventet
pris og kostnadsvekst. Resultatet er
at sårbare grupper får en større egenandel på tannhelseutgiftene sine, sier
president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.
Egenandelene øker til tross for at
regjeringspartiene har programfestet
styrkede refusjonsordninger for sykdomsrelatert tannbehandling og sårbare grupper.

- Slike presiseringer i regelverket er vi
i utgangspunktet positive til, ettersom
det kan bidra til mer forutsigbarhet for
pasientene og tannlegene. Allikevel er
vi kritiske til at denne presiseringen
vil innskrenke bruken av dette punktet, og dermed ramme de mest sårbare
pasientgruppene, påpeker Steinum.
Forprosjektering av et forsøk
med fastpris på tannbehandling
til voksne
I budsjettet foreslås også en forprosjektering av et forsøk med tannbehandling
til voksne gjennom abonnementsavtale, etter modell fra Sverige. Formålet er å innrette tannhelsetjenester i
større grad i retning av forebyggende
virksomhet, slik at samlet tannbehandlingsbehov reduseres. Spesielt er dette
aktuelt for personer i alderen 20-25 år.

- Stønadsordningene styrkes ikke i dette
budsjettet. Igjen svekkes ordningene
som skal hjelpe de pasientene som
trenger det mest. Dermed leverer ikke
regjeringspartiene det de lover i egne
partiprogram. Det vil på sikt kunne medføre større utgifter både for pasientene
og det offentlige, påpeker Steinum.

I en abonnementsavtale betaler pasienten et fast, månedlig beløp til sin
tannklinikk eller tannlege, uavhengig
av om man oppsøker tannklinikken og
uavhengig av behandlingsomfanget.
Avtalen inngås f.eks. for tre år av gangen, men pasienten kan si opp avtalen
underveis. Månedlig beløp er høyest i
gruppen med størst risiko for tannsykdom, og lavest i gruppen med lavest
risiko.

Regjeringen foreslår i tillegg nye presiseringer i vilkårene for stønadsordningen til tannbehandling for personer
med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig
nedsatt funksjonsevne.

Abonnementsavtale beskytter pasientene mot de økonomiske følgene av
uforutsette utgifter til tannbehandling.
Erfaringene fra Sverige viser at mange
unge ønsker å knytte seg til et månedlig abonnement, mens oppslutningen
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er lav blant eldre. Resultatene i Sverige
viser bedre forebyggende innsats og
mindre kariessykdom blant dem som
har inngått abonnementsavtale, sammenliknet med dem som betaler etter
vanlige vilkår.
Departementet ser det som viktig å
få prøvd ut en abonnementsavtale for
tannhelsetjenester til voksne, spesielt
overfor personer i alderen 20–25 år.
Det er viktig å knytte både offentlige
og private tannklinikker til forsøket.
Departementet legger til grunn at pasienter som inngår avtale, fortsatt skal
ha rett til trygderefusjon for gjeldende
stønadsordninger til tannbehandling
fra folketrygden.
Det foreslås at det i løpet av 2018
startes en forprosjektering angående
modeller for utprøving av abonnementsavtale.
Kilder: www.tannlegeforeningen.no og
www.regjeringen.no

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

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

Giving a hand to oral health.

© 2017 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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Ekstraferie for
de over 60 år
Jeg har nå fått en ansatt på laboratoriet som har fylt 60 år, og er informert
om at ansatte over 60 år har særskilte tilleggsrettigheter når det gjelder ferie.
Kan du si hva som gjelder for slike ansatte, også i forhold til feriepenger?
				
n.n

Det er riktig som du skriver at ansatte over
60 år har rett til ekstra ferie, noe som følger
av særskilt bestemmelse i ferieloven.
Ansatte som fyller 60 år i ferieåret har
rett til seks virkedager (én uke, da lørdag
også er ”virkedag” etter loven) ekstra ferie
per ferieår. Dersom den ansatte fylte 60
år i 2017 har han med andre ord rett til å
avvikle én ukes ekstraferie i 2017.
Du som arbeidsgiver har den samme
aktivitetsplikten i forhold til å sørge for at
ekstraferien avvikles som ved alminnelig
ferie, det vil si hvert ferieår.
Den ansatte bestemmer selv når
ekstraferien skal avvikles, med mindre
annet er avtalt.

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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Ekstraferien kan tas samlet eller med
én eller flere dager om gangen. Denne
retten kan likevel ikke brukes til å oppnå
flere reelle arbeidsdager fri enn det antall
arbeidsdager den ansatte normalt har
i løpet av en uke. Om den ansatte for
eksempel jobber deltid tre dager i uken,
vil tre dagers avviklet ferie bety at én ukes
ferie er avviklet.
En eventuell tariffestet femte ferieuke vil
ikke ”spise opp” ekstrauken for ansatte

over 60 år, noe som uttrykkelig er regulert i
tariffavtalene. Ansatte som er over 60 år og
som omfattes av tariffavtale som omfatter
den femte ferieuken har derfor krav på seks
uker årlig ferie.
Dersom den ansatte på forhånd har
avtalefestet ferie som overstiger den
lovfestede ferietiden etter ferieloven, har
lagmannsretten i en dom fra 2015 uttalt
at ansatte over 60 år ikke vil ha krav om
ytterligere én senioruke etter ferieloven.
Den ansatte plikter å gi arbeidsgiver minst
2 ukers varsel før avvikling av ekstraferien.
Ansatte over 60 år med rett til ekstraferie
som anført ovenfor har rett til 12,5 %
av feriepengegrunnlaget i feriepenger.
Feriepengene beregnes ut fra det den
ansatte har fått som arbeidsvederlag (lønn
etc.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger
inngår i beregningen. Det skal for eksempel
ikke beregnes feriepenger av utbetalinger
som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger
som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel
av nettoutbytte. Det skal likevel beregnes
feriepenger av bonus og provisjonsbasert
lønn når dette vederlaget er et resultat av
personlig arbeidsinnsats.
-o0o-

Kvalitet til
lavere pris enn
du tror™

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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Lokalforeninger

Laboratorieutstyr
selges
Diverse brukt laboratorieutstyr selges
fra dødsbo på Årnes i Akershus.
For mer informasjon send mail til
tomerik.hojem@hotmail.no

ØSTFOLD
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS
Tanntkenisk Lab,
PB 236, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 31 56 29,
E-post: knut.fredriksen@fredfiber.net
HORDALAND
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
ROGALAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/Ragnhild Fridheim Richter,
Fridheim Dental a/s
Postboks 675 – 4305 SANDNES
Telefon: 51 66 54 60,
E-post: ragnhild.richter@lyse.net
NORDNORSK
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Rune Nøstdahl
Bodø Dentallaboratorium AS
PB 567
8001 BODØ
Telefon: 95 75 74 27
E-post: bodent@online.no
TRØNDELAG
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15,
E-post: ldental@online.no
SØRLANDET
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

Lite brukt tannteknisk utstyr til salgs
1stk - HERACAST EC støpe maskin fra HEREAUS 45 000,- (Ny pris ca.140 000,-)
1stk - Digital utbrenningsovn fra Mihm Vogt

7 500,- (Ny pris ca. 18 000,-)

1stk - Manuel utbrenningsovn fra Mihm Vogt

5 000,- (Ny pris ca. 14 000,-)

1stk - Manuel utbrenningsovn fra Mihm Vogt

5 000,- (Ny pris ca. 14 000,-)

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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PRETTAU® ANTERIOR® MULTISTRATUM®
NY FORHÅNDSFARGET, SVÆRT TRANSPARENT ZIRKONIUM
-

Forhåndsfarget zirkonium med naturlige ﬂerfargenyanser som gjør det mulig å unngå keramisk lagpåføring

-

Etter sintring kan restaureringen persontilpasses med ICE Zirkon Stains Prettau® og ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger

-

På grunn av den høye gjennomskinneligheten er den et ideelt alternativ til litiumdisilikat

-

Til produksjon av enkle kroner, innlegg, overlegg, ferniss samt broer i tre deler (restaureringer i fullkontur eller reduserte strukturer
for keramisk lagpåføring)

-

Høy bøyefasthet (< 600 MPa)

-

Hverken avskalling eller slitasje av antagonister
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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

Kurs

Regnskaps- og
økonomiforståelse
26. – 27. januar 2018

Et kurs for deg med behov/interesse for informasjon om bedriftens økonomi

FREDAG 26. JANUAR
Innledning. Hvorfor vi har regnskaper? Hva et regnskap

egentlig er. Hvem som bidrar til og påvirker regnskapet.
Hva du kan bruke regnskapet til. Hvordan forstå regnskapet. Hvordan bruke regnskapet
Regnskapspresentasjon. Hvilken informasjon trenger du?
Hvordan skal informasjonen presenteres? Hvordan du kan
bruke informasjonen
LØRDAG 27. JANUAR
Regnskapet som styringsverktøy. Hvordan styre på basis

av regnskapstall? Budsjettering. Bruk av regnskap og budsjett (den egentlige styringen av din økonomi)

Kurset avholdes i Oslo og starter fredag kl. 12 og slutter
lørdag kl. 12.
Det er bindende påmelding til kurset.
Frist for påmelding: 31. desember 2017.

Kurset teller 8 poeng i NTTFs etterutdanningsprogram og
det vil bli utstedt kursbevis. Maks. 15 deltakere. Prisen vil
variere alt etter deltakerantall fra kr. 3 100 til kr. 5 700.
Det vil bli organisert felles middag fredag kveld (for egen
regning) og overnatting i Oslo for de som ønsker dette. Det
vil bli enkel servering ved kursstart fredag. Lørdag blir det
felles lunsj etter kursslutt for de som har anledning.

For mer informasjon og påmelding send en e-post til kurs@nttf.no eller ring 22 60 35 00.

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

