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LE DE R

Det er på høy tid
å reflektere over
ringvirkningene
av import av
tannerstatninger
Det har den siste tiden vært flere oppslag i
Dagens Næringsliv og VG rundt LO-leder
Grete Kristiansens valg om å dra til Ungarn
og få utført tannbehandling. Tannlegeforeningen reagerte på at hun i sin posisjon
som Lo-leder valgte «billigløsning» i utlandet, og mente at signaleffekten blir
negativ når folk i hennes posisjon ikke
støtter opp om norske arbeidsplasser og
næringsliv. Dette støtter NTTF fullt ut, og
jeg mener at det er dobbeltmoral i forhold
til de verdiene hun bør ha som LO-leder. Lo
har vært en pådriver på det norske
kostnadsnivået, og jobbet frem gode ordninger og høye lønninger for norske
arbeidstakere, men er altså ikke villig til å
betale for dette ved sin egen tannbehandling. Men når tannlegeforeningen valgte å
gjøre et soloutspill i denne saken, uten å ta
tannteknikerne som har vært utsatt for hard
konkurranse fra utlandet i flere tiår med på
lag, var det helt nødvendig for oss å få frem
flere nyanser i dette bildet. Tannteknikerbransjen har levd med konkurranse fra utlandet over lang tid, og det er i stor grad
tannlegene som velger om de vil kjøpe importert eller norskprodusert tannteknikk,
og vi er ikke overbevist om at pasientene
alltid får valgmuligheter når det kommer til
tanntekniske løsninger, materialvalg og
pris. Dermed er det tannlegene vi må få i
tale dersom vi skal få en debatt om dette.
Vi mener at det beste ville vært om Tannlegeforeningen og Norges Tannteknikerforbund hadde gått ut sammen i denne saken
for våre medlemmer, det var en gylden
sjanse til å få informert publikum, og en
god sak å samarbeide om til det beste for
pasientene og hele tannhelseteamet.

Det ligger fast i vår strategi at vi skal jobbe
for mer og bedre informasjon om våre
produkter og tjenester ut til pasient, og vi
skal også jobbe for bedre samhandling i
tannhelseteamet. Vi valgte derfor å komme
med et tilsvar på tannlegenes artikkel, der
vi blant annet sier at de har valgt oss bort i
flere tiår, og at vi ikke er overbevist om at
Gerd Kristiansen hadde fått norske tannerstatninger om hun valgte en norsk tannlege, og reaksjonene lot ikke vente på seg.
Overveldende mange medlemmer tok kontakt og var positive til vårt tilsvar, og synes
det er bra at denne diskusjonen kommer
opp i dagen. Noen svært få kritiserte oss for
å bite hånden som mater oss, og atter andre
mener at tannteknikerne selv har vært pådrivere for mer importert tannteknikk.
Jeg mener at det er sunt å få denne diskusjonen opp på bordet, og at det er på høy
tid å reflektere over ringvirkningene av import av tannerstatninger. Flere titalls laboratorier er nedlagt de siste årene fordi de
ikke har klart seg i konkurransen fra
lavkostland, og det er lite nyetablering i
bransjen. Dette kan på sikt gjøre noe med
kompetansen blant tannteknikerne i Norge,
og det kan slå tilbake på tannlegene som
kunder dersom utviklingen fortsetter.
Kanskje er ikke kompetansen der når de
trenger det ved større og mer kompliserte
behandlinger som krever et tett og nært
samarbeid. Norske tannteknikere kan ikke
leve av kompliserte tilfeller alene, eller
reparasjoner som haster å få utført lokalt,
men trenger også «den single kronen», og
de ukompliserte arbeidene som glir greit
gjennom produksjonen, og er med på å

Det er tannlegene
vi må få i tale
dersom vi skal få
en debatt om
dette.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

Faksimile Dagens Næringsliv 20/3-2015
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levert i henhold til lover og forskrifter.

Hele tannhelseteamet bør stå sammen, gi god informasjon, og samarbeide til det beste for pasientene,
først da kan vi oppnå optimale resultater.

danne grunnlaget for bærekraftige bedrifter som kan tilby sine ansatte etterutdanning og som kan satse på
investering i nytt utstyr.
Dersom tannturismen øker, kan det utgjøre en trussel for hele tannhelseteamet, også for tannteknikerbransjen. Det er selvfølgelig noe vi ønsker å
motarbeide ved god informasjon til
pasient, og gjerne i samarbeid med Den
Norske Tannlegeforening. Men jeg
mener det er vesentlige forskjeller mellom «tannturisme» og import av tannerstatninger. Dersom pasienten drar til
utlandet og får gjort hele tannbehandlingen der, har han/hun gjort et bevisst
valg, og vet at behandlingen kanskje
ikke er helt den samme som her
hjemme. Ved import av tannerstatninger er jeg usikker på i hvor
stor grad pasienten er aktiv i, eller er
informert om valget. Pasienten har rett
til å påvirke valget med hensyn til både
produsent, materialvalg og løsning, og
den informasjonen benytter vi enhver
anledning til å nå ut med. Hele teamet
må være opptatt av å gi god informasjon til pasienten, la pasienten være
med å ta del i behandlingsvalget, og fortelle pasienten om fordelene med et tett

og nært samarbeid mellom de ulike fagprofesjonene i teamet. Jeg tror at norske
pasienter ofte vil kjøpe norskproduserte
tannerstatninger dersom de får valget.
Hele tannhelseteamet bør stå sammen,
gi god informasjon, og samarbeide til
det beste for pasientene, først da kan vi
oppnå optimale resultater.
Det er riktig at mange norske tanntekniker tilbyr importert tannteknikk fra
lavkostland ved siden av egen produksjon. Dette har tvunget seg frem i et
presset marked og ved økt etterspørsel
etter «billig» tannteknikk. Noen har
startet rene import bedrifter, mens
andre tilbyr dette ved siden av sin egen
produksjon gjennom kollegaer i bransjen. Jeg tror at mange ville valgt å
produsere alt selv, dersom det var
mulig, og jeg tror også at norsk produksjon gir bedre inntjening enn salg av
import for de fleste. Jeg mener at
norske tannteknikere har tilpasset seg
godt til det markedet vi opererer i, og at
det bør være et krav at det bare er tannteknikere som kan tilby tanntekniske
tjenester i Norge. Importert tannteknikk levert av en tanntekniker med
norsk autorisasjon kan sikre at
pasienten får en tannerstatning som er

Organisasjonsendring
Cecilie Holgersen | cecilie@tannteknikerforbundet.no

Et viktig spørsmål som mange
stiller seg i forbindelse med
forslaget til ny organisasjonsform,
er hvordan den vil påvirke
økonomien.
Både til det enkelte medlem, og til NTTF. Styret
har nå kommet med forslag til noen finansieringsmodeller. Medlemmer vil få en
epost vedr. dette denne uken eller neste, der
dere kan stemme på de ulike forslagene, og
være med å påvirke hvilken modell som
fremlegges for årsmøtet i september.
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Det er uansett alltid slik at kunden bestemmer hvor tannerstatningen skal
produseres, og ingen norske tannteknikere tilbyr importert tannteknikk til
samme pris som norskprodusert. Importert tannteknikk fra norske tannteknikere blir solgt for en betydelig lavere
pris. Dersom tannlegene måtte betale
det samme tviler jeg på at importen
hadde vært så interessant.
Vi er ikke overbevist om at besparelsen
de oppnår alltid kommer pasienten til
gode, og det er slett ikke sikkert at Gerd
Kristiansen hadde fått norskproduserte
tannerstatninger om hun oppsøkte en
norsk tannlege. Det er vel nettopp det
økonomiske motivet som gjør importert
tannteknikk så interessant?
Jeg har lagt merke til at Generalsekretær
i NTF, Richard Næss i sitt svar på vår
artikkel sier at besparelsen ved importert tannteknikk skal komme pasienten
til gode. Han er av den oppfatning at
pasientene blir opplyst om hvor produktene kommer fra, og at besparelsen reflekteres i prisen til pasienten. Dersom
det er slik som han sier, synes det for
meg underlig at dette ikke kommer
tydelig frem på markedsportalen?
I skrivende stund ser jeg frem til å delta
ved HiOA’s fagdag, og å delta på første
kursdag fra NTTF’s eget etterutdanningsprogram. Jeg håper å møte mange
av dere der!

DET SKJER I

2015
MAI

Fre. 8.–lør. 9.

FEPPD årsmøte

AUGUST
Tor. 20.
Fre. 28.–lør. 29.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3
Nordisk møte for tannteknikerforbundene

SEPTEMBER
Lør. 26.

Årsmøte NTTF

Fre. 25.–søn. 27. NTTF LANDSMØTE i Drammen

OKTOBER
Tor. 29.–lør. 31.

NTFs landsmøte og Nordental
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Vakkert,
rett og slett
Forfattere:
Luck og Patric Rutten
Tessenderlo
Belgia

Kasus:
Estetikk
Helkeram
Implantologi

Brødrene Luc og Patrick Lutten fra Belgia har vært presentert i Das Dental
Labor før, om enn ikke her i Tenner i Fokus. De er kjent for sin lidenskap for
det å løse kasus på en virtuos og dyktig måte. Her er et lite utvalg av løsninger som disse ekspertene ønsker å vise oss, eksempler på tilfeller med
høye krav til estetikk, hvor bl.a. implantater og tannkjøtts-transplantasjon
inngår. Fasit: Vakkert, rett og slett.
Oversatt fra ”Das Dental Labor” 2/2015, av Tanntekniker Lars H. Alhaug

Bilde 1a

Kasus 1
u Bilde1a. Pasienten hadde
gamle, opake, keramiske
kroner. Hun ønsket seg en
estetisk restaurering som
kunne få fram det
kvinnelige og elegante.
u Bilde 1b. Det ferdige
resultatet, med helkeramkroner, der vi også fikk fram
en positiv smilelinje. Det
transparente insisalpartiet
matchet de naturlige underkjeveinsisivene.
Foto og protetikk:
Dr. Tidu Mankoo, Windsor/UK
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Bilde 1b
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Bilde 2a

Kasus 2
 Bilde 2a. 12 og 22 er her
ekstrahert og 3 implantater
er planlagt satt inn.
Bilde 2b

 Bilde 2b. Det var i dette
tilfellet også et stort, vertikalt
bensvinn. Vi bygde derfor på
den 5-ledds fronttannsbroen
i høyden ved bruk av
gingivafarget keram, og
overgangen mellom dette
og selve gingiva laget vi
i rosa kompositt.
Foto, implantologi og protetikk:
Dr Iñaki Gamborena, San Sebastian/Spania

Bilde 3a

Kasus 3
u Bilde 3a. Denne damen ønsket
seg også et vakkert smil. Det
ble nødvendig med omfattende
ekstraksjoner i begge kjever.
u Bilde 3b. Bildet viser den ferdig
restaurerte overkjeven. Det var
nødvendig med kjeveortopedisk
behandling i form av ekstrusjon.
Også tannkjøttstransplantasjon
måtte til for å få til dette
vellykkede resultatet. Vi ser at
tannkjøttet ser friskt og naturlig
ut. Det er helkeram-kroner hele
veien og hver krone er festet for
seg på hvert sitt implantat.

Bilde 3b

Foto, parodontologi, implantologi og protetikk
Dr. Iñaki Gamborena, San Sebastian/Spania
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Kasus 4
u Bilde 4a. Gamle, opake PG
kroner med de typiske
«sørgerendene».

Bilde 4a

u Bilde 4b. Ved å bytte ut
PG'ene med helkeramkroner
fikk vi i tillegg den positive
effekten på tannkjøttet som
viser seg sundt og friskt.
Foto, implantologi og protetikk
Dr. Iñaki Gamborena, San Sebastian/
Spania

Bilde 4b

Kasus 5
 Bilde 5a. Pasienten hadde agnesi (tann som ikke
kommer fram) på 22. Hjørnetannen hadde da
vandret fremover og det måtte til en kjeveortopedisk
behandling slik at 23 ble regulert til sin opprinnelige
plass. Dermed ble det plass til et enkelttannsimplantat for en helkeram-krone på 22.

 Bilde 5b. Resultatet: En krone, 22 i helkeram
festet til implantat med skrue og vi oppnådde
også et sundt tannkjøtt rundt denne.
Implantologi: Professor Dr. Nasser Nadjmi, Antwerpen/Belgia
Protetikken: Dr. Pieter Peeters, Antwerpen/Belgia

Bilde 5a
Korrespondanseadresse:

Bilde 5b
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Luc og Patric Rutten
Dental Team BVBA
Neerstraat 167
3980 Tessenderlo/Belgia
E-post: rutten@dentalteam.be
www.dentalteam.be
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ARBEIDSBENKER SELGES RIMELIG

Erio Diamant arbeidsbenker
Mål: lengde: 174 cm
dybde: 60cm
høyde: 92 cm
Sorte fronter på skuffene
To stoler (avbildet) følger med på kjøpet

Jacobsen Dental selger nå 3 doble arbeidsbenker
i sine lokaler på Alnabru. Arbeidsbenkene er
fra Diamant-serien til Erio. Benkene har stått
inne på vårt kurslaboratorium til demobruk,
og er derfor veldig pent brukt.

Hvis du er interessert, vennligst kontakt
Ine-Kristin Elvevoll på 22 79 20 20
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Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra utlandet, og
rask digital utvikling, kan det være krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier. Det krever nytenkning og
originale løsninger for å møte framtiden.
Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og
spesialiserte produkter. I denne ellevte artikkelen har vi besøkt Team Tannteknikk as.

På besøk hos
Team Tannteknikk as
på Gjøvik
| 10 | Tenner i Fokus | April 2015
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TEAM TANNTEKNIKK AS

Team Tannteknikk as ble dannet
for 11 år siden av tre laboratorier
i regionen rundt Mjøsa. For 6 år
siden fikk de følge av et til slik at
de nå er fire laboratorier i fellesskapet.

Eiere i dette fellesprosjektet er Bjørn
Ludvigsen. Han er daglig leder og har holdt
på i bransjen i 39 år. Kristin Andresen, hun
har vært tanntekniker i 35 år. Terje Storsletten har også vært med i fellesskapet fra
starten. Han har 23 års bransjeerfaring.
Tora Sjølie kom med i teamet for 6 år siden,
og hun har 32 års fartstid i faget.
Med seg på arbeidslaget har de Heinz
Silber. Han er også tanntekniker og har 28
år i faget, samt Wenche Samuelsen som har
vært ansatt i 10 år.
De har blitt et meget godt sammensveiset
gjeng. Det er også tydelig at de har funnet
god struktur på driften. Team Tannteknikk
as har to adresser. Hovedkontoret ligger
som man forstår i Gjøvik, og det er her de
produserer det meste, men det produseres
også på Moelv. Årsaken til denne delingen
er hovedsaklig kundepleie. Tora og Wenche
er stasjonert her.
Mange stordriftsfordeler
Alle ser de fordeler av denne stordriften de
har startet. Det er mye lettere rent økonomisk å ha en moderne maskinpark, og
maskinene får en mye bedre utnyttelsesgrad.
De har bygget opp et fint laboratorium med
alle fasiliteter. Her finner vi venterom til
pasienter, behandlingsrom, spiserom og
hovedrommet er bygget opp med Kavobenker til alle. Laboratoriet gir et lyst og
hyggelig inntrykk.

Tidligere satt de på hver sin
tue, og i perioder kunne
arbeidspresset nesten bli
for stort.

Tidligere satt de på hver sin tue, og i perioder kunne arbeidspresset nesten bli for
stort. Terje kan fortelle at han hadde en
seng stående på sitt lille laboratorium. Det
hendte nok at han måtte bruke den til overnatting når det var som mest å gjøre, og
kona hans ikke ville at han skulle sette seg
sliten i bilen sent på kvelden bare for å
komme hjem å sove noen få timer for så å
returnere til laboratoriet.

April 2015 | Tenner i fokus | 11 |

Tenner_i_Fokus_2-2015 20.04.15 21.50 Side 12

1

4

Slike tilstander er nå historie. Nå er de
mange til å gripe fatt i arbeidene som
kommer inn. Det gir jevnere produksjon, bedre produksjon og mer rasjonell
produksjon.
Det er også lettere å gå på kurs. Da de
arbeidet hver for seg måtte man stenge
laboratoriet når de ønsket «faglig påfyll».
Nå er det lettere å dra. Produksjonen vil
gå som vanlig, og andre vil ta telefonen.
Det er også lettere å spesialisere seg
mer mot deler av produksjonen. Dette
kan også gi stordriftsfordeler.
Når flere hoder tenker bedre enn ett
Når jeg spør om de noen gang er
uenige, så må de erkjenne at det skjer.
De ser imidlertid ikke på det som noe
galt, for som en av dem sa: – Dersom vi
er enige i alt går jo alt i en retning.
- Det er nok etter at vi har hatt en god
diskusjon at ting blir enda bedre og at
vi er tryggere på at vi går riktig veg.
Økonomi er viktig i en bedrift. Stordriftsfordeler har de på husleie, innkjøp
av forbruksmateriell og utnyttelsesgrad
av maskinpark og datautstyr, men
hvordan gjør de med lønnsfordeling til
aksjonærene? Dette har de løst på en
glimrende måte. Alle eierne har en fast
lønn basert på et dagsverk. Dersom
arbeidspresset blir så stort at noen må

2

1

Kristin konsentrert med et broarbeid.

2

Heinz gjør klar til porselensopplegging.

3

Terje i konsentrert arbeid.

4

Tora ved datamaskinen.

5

Bjørn arbeider i «pusseboksen».

5

arbeide overtid, beregnes overtidsbetaling. Denne ekstra betalingen kan enten
tas ut i penger, eller man kan om det er
ønskelig og mulig ta det ut i fritid.
Denne
løsningen
har
fungert
uproblematisk i alle år.
"Vant" anbud på avtakbar protetikk
til offentlig tannhelsetjeneste
Team Tannteknikk «vant» for to år
siden anbudet på produksjon av
avtakbar protetikk til den offentlige
tannhelsetjenesten i Oppland. Dette
medfører at de har fått mye mer å gjøre
på dette område. Tidligere gikk anbudet
på tannprotetikk til import pga. pris,
men det oppsto en vis misnøye med
produksjon av avtakbar protetikk. Ved
siste anbudsutlysning ble derfor anbudskriteriene endret. Dette medførte
at lokale tannteknikere lettere kunne
være med på anbudsrunden. Team
Tannteknikk as har nå denne produksjonen på tredje året med mulighet til
forlengelse. Denne merproduksjonen
kom godt med da de har mistet noen
tannleger som har gått av med pensjon
den senere tid uten at de har klart å erstatte hele tapet foreløpig.
Produksjonen går nye veier
I løpet av de siste to årene har store
deler av produksjonen dreid over til
scannede produkter. Dette er framtiden
så her gjelder det å følge med. Bedriften
tar også imot digitale avtrykk.

- Det er nok etter at vi har hatt en god
diskusjon at ting blir enda bedre og at vi
er tryggere på at vi går riktig veg.
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Implantater er også blitt en stor artikkel. Det startet med at en tannlege
hadde fått produsert et implantatarbeid
i utlandet, men han var ikke fornøyd
med resultater. Han tok så kontakt med
Team Tannteknikk as, og de kastet seg
på oppgaven, og resultatet ble bra.
Siden har det bare eskalert, og er i dag
en betydelig del av produksjonen. Den
første tiden støpte de skjelettene i gull,
men i dag blir de scannet og frest enten
i stål eller zirkonia.
Som forblendingsmaterialer brukes
både akryl og porselen.
Entannsimplanteter er de heller ikke
ukjent med. Det er ikke sjelden de får
besøk av ungdom som har slått ut en
tann i for eksempel skolegården. Når de
blir ca. 18 år kan de få erstattet sin
tapte tann med et implantat. Dette kan
gi gode resultater.
De har også en jevn produksjon av
skinner på Team Tannteknikk as. Det
lages mye avlastningskinner, gjerne
kombinert med en en myk kjerne og et
hardt skall over.
For å kunne ta godt vare på vennskapet
og ha en daglig posjon sosial kontakt,
samles alle til felles lunsj. Det er til enhver tid en som har ansvar for innkjøp,
og utgiftene dekkes fra en lunsjkasse
som alle har bidratt til. Et viktig tiltak.
På spørsmål om de har tro på framtiden
svarer de unisont at det har de. De har nok
mest tro på tanntekniske laboratorier
med en viss størrelse. Videre mener de
det er viktig å følge med i utviklingen
og ikke minst: Yte god service.
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Se vår hjemmeside
www.plandent.no
eller ta kontakt med
tannteknisk avdeling
på 23 37 78 20

Plandent-aktiviteter du ikke vil gå glipp av:
> 26. mai - Easy temakveld, Espen Hatlo fra
Dentinor Tannteknikk holder foredrag og
demonstrerer Initial LiSi fra GC

> 23. juni - Easy temakveld, grunnleggende fototeori
med Grete B Larsen

> 4. - 6. september - Heraeus protesekurs i Oslo
> 29. september - Easy temakveld, ulike
sementeringsprosedyrer med Anita Moen og
Karl Arne Schneider, Ivoclar Vivadent

Easy temakvelder er gratis
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Hva skjer på
tannteknikerutdanningen?
Cecilie Holgersen | cecilie@tannteknikerforbundet.no

Fredag 17. april holdt HiOA og tannteknikerutdanningen Fagdag. Med
30 laboratorieeiere, tannteknikere
og studenter i salen presenterte
høgskolen flere av områdene de
jobber med i tillegg til den
ordinære undervisningen. Det
ble en spennende dag med mye
ny informasjon.

Fra venstre: Ketil Haugli, Trude Myhrer, Bano
Singh, Jane Evans, Hilde Haugen og Fadi El-Homsi

NTTF er opptatt av samhandling med
tannlegene, også på studienivå, og ønsker
en samlokalisering av studiene for tannleger og tannteknikere. Det var spennende å få presentert hvordan tannteknikerutdanningen ved Griffith University
i Australia, som har denne samlokaliseringen, jobber med mulighetene det gir.
Også utredningen som er gjort vedr samlokalisering i Norge var svært interessant.
Ekstern vurdering av tannteknikerutdanningen i forbindelse med evt.
overflytting til UiO

Studieleder Trude Myhrer presenterte
resultatene fra en arbeidsgruppe som
har jobbet med å vurdere tannteknikerutdanningen for overflytting til UiO.
De konkluderer med at det er rimelig
og fornuftig at tannteknikerutdanningen
er integrert mot et større odontologisk
miljø. Nærhet og lokalisasjon er viktig
for et reelt samarbeid og integrasjon,
og dette vil styrke hele det odontologiske
fagmiljøet. Arbeidsgruppen har konkludert med å anbefale at utdanningen
overføres gitt to forutsetninger:
Personalet må oppfylle NOKUTs krav
som betyr at minimum 25% av den
faste staben må ha førstelektor/førsteamanuensiskompetanse, noe de ikke
gjør i dag. For å anbefale overflytting
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forutsetter utvalget at det blir stilt til
rådighet ressurser for å bygge opp et
relevant fagmiljø som tilfredsstiller krav
om et styrket fagmiljø.
Vurderingen viser til at tannteknikerutdanningen i dag er underfinansiert.
Utdanningen er plassert i Kunnskapsdepartementets (KD) Kostnadskategori
D, sammen med fag som bioingeniør,
radiograf og tannpleier. Dette gir en finansiering tilsvarende under halvparten
av det f.eks. ortopediingeniører får, og
36 % av det en tannlegestudent får per
år. Utvalget stiller til grunn for anbefaling
om overflytting at det stilles til rådighet
ressurser for å etablere og drifte utdanningen, noe som i praksis forutsetter en
flytting av utdanningen i KDs finansieringskategorier.
Utredningen er videresendt til HiOAs
og UiOs styrer for vurdering og behandling, og der står saken i dag.
Tannteknikerutdanningen i Griffith
fokuserer på tannlege- og tannteknikerstudentenes kommunikasjon

Dr. Jane Evans er studieleder ved Griffith
University i Australia, og hadde kommet
til Oslo i anledning samarbeid med
tannteknikerutdanningen her. Hun forteller at deres utdanning er samlokalisert

med tannlegenes. For å få ut potensialet
i dette, har de felles kurs for studentene.
Studentene arbeider også sammen i
team, typisk en tannteknikerstudent og
6-8 tannlegestudenter, som møtes jevnlig
og utforsker fellestrekk ved hverandres
fagområder, og jobber sammen om reelle
pasientcase. Universitetet har også et
laboratorium som driver sin virksomhet
i Universitetets lokaler, og der tannteknikere og -studenter samarbeider i
enkeltsaker for pasient. Erfaringene er
at teamarbeidet med tannlegestudentene
gir større respekt for hverandre, økt
forståelse for hverandres roller overfor
pasient, og en vesentlig forbedret kommunikasjon mellom fagdisiplinene.
Fra student til utøvende
tanntekniker

I tillegg til hvordan utdanningen er organisert i forhold til tannlegene, har
HIOA fokus på både praksissamarbeidet
og hvordan studentene oppleves i
arbeidslivet etter endt utdanning.
Ketil Haugli og Hilde Haugen presenterte
en undersøkelse gjort blant praksisbedriftene som har hatt studenter i
2014. Den viser at praksisen er ansett
som svært viktig av bedriftene, og at
flere mener omfanget av praksis i utdanningen bør økes. Undersøkelsen viser
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også at det er flere ulike motiver for å stille
som praksisbedrift. Alle er enige om at
praksisperioden er viktig for studentene,
både i forhold til yrkessosialisering og
faglig utvikling. Muligheter for fremtidig
rekruttering og personlig utvikling (for
veilederen) trekkes frem som andre
motivasjonsfaktorer for å ta imot studenter.
Det kommer tydelig frem at det oppleves
som tidkrevende å veilede en student,
og at det er viktig for bedriftene at
studentene er motiverte og har god
arbeidsmoral. De fleste praksisbedriftene
har hatt studenter i minst tre år, og er
positive til ordningen.
Hva så når studentene kommer ut i
arbeidslivet? En undersøkelse foretatt
på både HiOA, i Griffith og ved Trinity
College Dublin viser at det er en gjengs
oppfatning av at studentene har god
kunnskap om faget, men at de produserer for sakte når de er helt nyutdannede. Dette gjelder imidlertid bare det
første halve året de nyutdannede er i jobb.
Etter ett år i arbeidslivet/produksjon,
viser undersøkelsen at tannteknikerne
produserer tilfredsstillende og som forventet av arbeidsgiver. Dr. Jane Evans,
som presenterte undersøkelsen sammen
med Fadi El-Homsi, avsluttet presentasjonen med å oppfordre studentene til
å ta grep om bransjen de er en del av
og sette retning for hvordan den skal
utvikles inn i den nye digitale tiden, og
hvordan nye virksomheter vil måtte tilpasse seg behovene tannlegene og
pasientene har i fremtiden.
Faglige innspill fra tannteknikerutdanningens ansatte

Tannlege Bano Singh er opptatt av at vi
også i Norge skal anerkjenne at tannbehandling kan påvirke smakssansen,
og at tannleger i større grad skal være
opptatt av hele munnhulen under behandling – ikke bare tenner og tannkjøtt.
Hun viste til at både fyllingsmaterialer,
midlertidige tannerstatninger og ulike
tanntekniske materialer, samt sementer,
kan påvirke pasientenes smakssak.
Ketil Haugli presenterte resultater fra
sin masteroppgave i biomedisin «Utlekking fra cobolt-crom-legeringer i et
oralt miljø», der han blant annet finner
at utlekkingen fra de testede støpte
kobolt-kromlegeringene ikke er høyere
enn for palladium-sølvlegeringen, og at
korrosjonen ligger langt under kravene
for utlekking på 200 µg/cm2 for dem
alle (fra 20 µg/cm2 og nedover).

Kommunereformen kan
påvirke oss
Vi skrev i forrige TIF litt om kommunereformen. Ekspertutvalget for
kommunereformen leverte sin sluttrapport i desember 2014, vedr. ulike
oppgaver de anbefaler flyttet til kommunene fra stat/fylkeskommunenivå.
De behandlet ikke tannhelse i sitt
arbeid.
Siden forrige TIF, har Kommunal- og
moderniseringsdepartementet lagt
frem Stortingsmelding 14 (2014-2015)
som gir en gjennomgang av hvilke
oppgaver nye og større kommuner
kan få ansvar for. I meldingens punkt
5.3.1 er Tannhelsetjenesten behandlet.
Departementets vurdering av tannhelsetjenesten og forslag til endring er
som følger:
«Etter departementets vurdering vil
det være fordeler ved å overføre det
fylkeskommunale ansvaret for tannhelsetjenesten til større og mer
robuste kommuner. Tannhelsetjenesten
har grenseflater mot kommunale tjenesteområder, og det vil kunne gi god
effekt å organisere og integrere allmenntannhelsetjenester med det kommunale helsefremmende og forebyggende arbeid og med helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Organisatorisk og faglig integrering av allmenntannhelsetjenester med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester
vil gi bedre muligheter til å ivareta
det samlede tjenestebehov, spesielt
overfor dem med særskilte og store
hjelpebehov. Et eksempel er personer
med rett til individuell plan.
En overføring av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til større kommuner vil innebære at kommunene
overtar driften av de offentlige tannklinikkene som fylkeskommunene
har etablert. […]
Ved en overføring av allmenntannhelsetjenestene til kommunene, er det
etter departementets vurdering mest

hensiktsmessig at også ansvaret for
spesialisttannhelsetjenester overføres. […] Personer med omfattende
og sammensatte tannbehandlingsbehov vil også være best tjent med at
det samlede tannhelsetjenestetilbud
er samlet på ett forvaltningsnivå.
Kommuner som ikke har ansatt egne
spesialister eller som ikke har organisert regionale odontologiske
kompetansesentre vil kunne samarbeide med kommuner som har slike
tjenester, eventuelt kjøpe tjenester
fra private. Private tannlegespesialister vil kunne fortsette sin praksis
uavhengig av oppgaveoverføring ettersom det ikke eksisterer et driftsavtalesystem for disse.
Et alternativ kunne være å overføre
ansvaret for spesialisttannhelsetjenester til helseforetakene. Den tette
integrasjonen mellom tannlegespesialistene og allmenntannlegene tilsier
imidlertid at dette ikke vil være en
god løsning. Departementet ser heller
ingen kostnadsmessige fordeler ved
dette. Behovet for samarbeid mellom
tannlegespesialister og spesialisthelsetjenesten om utredning, diagnostikk og behandling av pasienter vil
kunne ivaretas på ordinær måte
innenfor gjeldende systemer. Formalisering av forskningssamarbeid
mellom spesialisthelsetjenesten og
regionale odontologiske kompetansesentre og andre forskningsmiljøer i
kommunene, ivaretas i samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.
Etter en samlet vurdering foreslår
departementet at allmenntannhelsetjenesten, spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunenes ansvar
etter tannhelsetjenesteloven overføres til større og mer robuste kommuner. Det skal utredes nærmere
hvordan og når implementeringen
skal skje.
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Daglig leder Stein E. Lium
frankert av ordremotakere
Tove Isnes og Sissel Strand.

På besøk hos Dentatec
Dental as på Hov
Stein Brath | st-brath@online.no. Foto: Nogusra og Stein Brath.

Redaksjonen ble nysgjerrig på dette firmaet etter at de har hatt flere store annonser i Tenner
i Fokus den senere tiden. Da vi hadde en avtale om å besøke Team Tannteknikk as på Gjøvik
ønsket vi derfor også å besøke Dentatec Dental as på Hov på veien til Gjøvik.
Dentatec Dental as er hovedsakelig en
underleverandør av varer og tjenester
til tannleger, men de selger også til
tannteknikere.
De har sitt ordrekontor midt i Hov
sentrum, rett over for rådhuset. Det var
tannlegene Roy Isnes og Torfinn
Mehlum som startet opp firmaet i 1991
og har siden den dag besøkt privatpraktiserende tannleger over hele
landet. Stein Lium er i dag daglig leder,
og medeier i firmaet.
Da de startet var de bare en ansatt, men
i dag er de 5 ansatte. 2 inne på ordrekontoret, og 3 selgere som reiser
rundt i vårt langstrakte land.
Foran fagsamlingen i fjor begynte de å
fatte interesse for tannteknikerfaget. De
averterte i Tenner i Fokus, og de var til
stede
under
fagsamlingen
på
Gardermoen i fjor høst. Dentatec Dental
as har ikke hatt kapasitet til å jobbe seg
inn mot mot tannteknikerfaget tidligere, men har nå inngått en avtale
med Cenger as. Cenger as er et dansk
dentaldepot og er storleverandør til tann| 18 | Tenner i Fokus | April 2015

teknikerbransjen i Danmark og Sverige.
- Norske tannteknikere kjenner også til
dette firmaet fra før, sier Stein Lium.
Samarbeidet med Cenger as fungerer
på den måten at bestillingen de får inn
til ordrekontoret videresendes til
Cenger as. Der pakkes varene, og de
sender varer til Norge 3 ganger i uken.
Forsendelsen fra Danmark til det
sentrale Østlandet tar 2 dager. I andre
områder av vårt land kan det ta en ekstra dag.
Stein Lium erkjenner at Dentatec
Dental as nok mangler en del kunnskap
om tannteknikerfaget, men den kunnskapen Dentatec Dental as ikke har, det
har de til fulle i Cenger as.
- Dentatec Dental as er og blir et lite
depot, erkjenner Stein Lium. Vi har
valgt å spesialisere oss på visse
produkter og fabrikater, sier han
videre. Han mener også at de er spesielt
gode på materiell til endobehandling.
Det er vanskelig å favne hele produktmassen, og enda vanskeligere å kunne

alle produktene ut og inn. Man konsentrer seg om færre produsenter, men
til gjengjeld kan man disse produktene
godt og vet at det er god kvalitet på
produktene.
- Det er viktig for oss å yte god service
og å gi kunden gode svar når de ringer
til oss, fortsetter Stein Lium.
Selv om Dentatec Dental as er et lite
dental depot har de 27000 produkter
som de kan skaffe.
- Fordelen med å være daglig leder på
et lite firma, er at man får en variert
hverdag, fortsetter Stein Lium. – Et par
dager i uken er jeg her på kontoret, men
jeg er også ute å besøker kunder. Det er
trivelig med sosial kontakt, å bli kjent
med nye kundene, og komme tett på
markedet, avslutter han.
Denatec Dental as har vært representert på Nordental i flere år, og de
skal dit også i år. Da deler de fellesskap
på stand med Art in Dent og Tyske Carl
Zeiss.
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Samsvarsvurdering
og erklæring
Cecilie Holgersen | cecilie@tannteknikerforbundet.no

Å utstede erklæring for hver eneste ordre du leverer er et krav i norsk lov og forskrift.
Denne erklæringen skal være tilgjengelig for den enkelte pasient, enten ved at
tannlegen gir denne til pasient, eller ved at tannlegen oppbevarer den for pasienten.
Erklæringen skal inneholde følgende
opplysninger:
- Produsentens navn og adresse
- Opplysninger som gjør det mulig å
identifisere tannerstatningene
- Erklæring om at utstyret er beregnet
til å brukes av bare en bestemt
pasient, med angivelse av vedkommendes navn.
- Navnet på tannlegen som har laget beskrivelsen, og evt. navnet på vedkommende helseinstitusjon
- Produktets særlige egenskaper som
angitt i resepten/ordren
- Erklæring om at utstyret er i samsvar
med de grunnleggende krav i vedlegg
ØMU I, og eventuelt angivelse av
hvilke grunnleggende krav som ikke
er oppfylt fullt ut og hvorfor.
Grunnleggende krav i ØMU I omfatter
bl.a. sikkerhet for pasient og produsent,
at utstyret samsvarer med det tannlegen
har bestilt, utstyrets egenskaper over tid
ved normal bruk og sikkerhet under
transport av utstyr.
Hele forskriften, med vedlegg, kan du
lese på www.lovdata.no – søk på
«Forskrift om medisinsk utstyr»

NTTF ønsker å fokusere på at pasienten
kan be om denne erklæringen for sin
egen sikkerhet. Det kan for eksempel
være nyttig dersom pasienten bytter
tannlege, eller kommer i en situasjon
der tannlegen som i sin tid bestilte tannerstatningen ikke er tilgjengelig.
Erklæringen skal leveres som eget
dokument, og ikke som et notat på
faktura eller ordreseddel. Dette fordi det

skal være et dokument egnet for
pasienten å ta med seg videre, og for at
vi ikke skal måtte be om endringer i ordresedler mv.
Det finnes ordresystemer som har implementert erklæringen som et dokument.
For de som ikke har dette tilgjengelig, kan
NTTFs skjema benyttes som utgangspunkt. Malen kan fås ved henvendelse
til nttf@tannteknikerforbundet.no.

ERKLÆRING
(Statement of conf
ormity)

Ordrenr:
Pasient:
(ID/Navn)

Tannlege /
Bestiller
(inkl. klinikkens
navn og adresse)

Tanntekniker /
Produsent

(inkl. laboratoriets
navn og adresse)

Produktkode

Beskrivelse av prod
uktet

Materialer

Farge

Erklæringen skal alltid leveres
Å levere erklæring med hver ordre er
ikke noe tanntekniker KAN gjøre, det er
noe du SKAL gjøre. Det er videre opp til
tannlegen å vurdere hvorvidt denne erklæringen leveres videre til pasient.

Spesielle kjennetegn/a
vvik

Dato:

Signatur:

Dette er individuel
t tilpasset utstyr til
bruk for denne konk
Erklæringen har ikke
rete pasient.
gyldighet om det medi
sinske utstyret er endre
Dette utstyret sams
t/ reparert.
varer med relevante
krav spesifisert i Forsk
rift om medisinsk

utstyr, vedlegg ØMU

I.
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Kjente navn i
tannteknikerfaget
Av Stein Staal

Vi har vel alle stiftet bekjentskap med S. S. White pasta som avtrykksmasse. Et materiale som
er vanskelig å fjerne, men som er ypperlige til avtrykkstaking spesielt ved rebasering av gamle
ganedekkende tannproteser. Bokstavene S. S. White har også stått preget på diverse andre
materialer samt en del av mine arbeidsredskaper som jeg har benyttet gjennom 47 år i faget.
Nå, som pensjonist, har jeg tatt meg tid til å finne ut hva navnet S:S:White egentlig står for.
Med tilgang til dagens internet var det
ikke så vanskelig. Jeg gikk bare inn og
bladde i Googles store lager av gratis
bøker, dvs. bøker som bl.a. er så gamle
at de ikke er belastet med copyright.
I tillegg skaffet jeg meg en cd med tittel:
«The art and history of Dentistry» med
mengder av gammel litteratur. Den fikk
jeg tak i på ebay.com til en billig penge.
Ankom i posten fra U.S.A. i løpet av 2 uker.
Lett som ei fjær i forhold til alle de 66 bokversjonene som befinner seg på cd skiva.
Etter at jeg nå har lest igjennom flere
av bøkene sitter jeg igjen med det inntrykk at U.S.A. var landet som virkelig
satte fart i tannlegeutdannelsen i den
siste halvdel av det 18. århundre. Fram
til da kunne omtrent hvem som helst,
verden over, starte opp som tannhelbreder, feltskjærer eller tannbrekker,
og ta betalt for tjenesten uten å vise til
utdanning og eksamenspapirer. Opplæringen var ganske tilfeldig. Lærebøker i faget var mangelvare og hver
enkelt tannbehandler hadde sine faglige
hemmeligheter som han skjermet for
innsyn. Som regel ble faget utøvet av
menn. Å være pasient på den tiden var
nok forbeholdt de modige.
Imidlertid dukket det på denne tiden
opp personer innen fagområdet som var
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innovative og så at de materialene som
de selv hadde blandet på bakrommet
med kjemisettet og at de instrumentene
som de selv hadde konstruert kunne
være salgsartikler og bidra til en tilleggsinntekt.
Dr. Samuel Stockton White var blant disse.
Han ble født 19. juni 1822 i Hulmeville,
Pennsylvania. Foreldrene var William
Rose White og Mary Stockton. Samuel
gikk i lære hos sin onkel og praktiserte
i tannlegefaget allerede da han fylte 21
år. I tillegg tok han hånd om sin onkels
produksjonsavdeling. Med tre ansatte
startet White i 1844 opp sin egen tannproduksjon på loftet der han bodde i
sentrum av Philadelphia mens han
praktiserte som tannlege i første etasje.
I løpet av noen tiår ble denne lille fabrikken til verdens største produsent av
dentalartikler med salgskontorer i New
York, Boston og Chicago. Varekatalogene
ble trykket også på spansk, fransk og tysk.
Dr. White var en framsynt mann og en
utrettelig oppfinner som sikret seg 10
patenter som bærer hans navn. I U.S.A.
mottok bedriften på kort tid i alt 80
medaljer for utmerkede produkter og
gjorde seg med dette også svært bemerket i Europa.

Samuel Stockton White var en stor inspirator for sine ansatte og medarbeidernes kreativitet og initiativ ble
godt belønnet. Han var også en opplyst
mann som ansatte en svart kjemiker i
en tid da disse kun fikk de dårligste
jobbene. Imidlertid benyttet han seg av
barnearbeid spesielt i produksjonen av
protesetenner i porselen, men det var
slik det skulle være den gangen.
White forstod verdien av faglig opplysning og firmaet begynte utgivelsen av
et nyhetsbrev, eller skal vi kalle det fagblad som han kalte «Dental Cosmos» i
1860. Dette var myntet på de 6000 som
praktiserte tannlegekunsten i landet på
den tiden. «Dental Cosmos» inneholdt
oppdatert veiledning i faglig praksis
samt i bruken av S.S.White fabrikkens
materialer og tekniske utstyr.
En periode ledet han American Dental
Association og hadde møter med
Abraham Lincoln om tannhelsetjenester
for unionens soldater. Dette ble det
imidlertid ikke noe av grunnet vanskelig logistikk.
Dr Thomas Evans, en klassekamerat,
som senere ble Napoleon IIIs personlige
tannlege introduserte Whites innovative
teknikker i Europa.
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Dr. White døde etter å ha pådratt seg
en kraftig hjernerystelse 30.desember
1879 i Paris, Frankrike, 57 år gammel.
Han ble da sagt å være verdt en og en
halv million dollar.
S. S. White er et av de mest kjente navn
innen det dentale fagområdet. Spesielt
fordi han gikk i bresjen for å forandre
tannlegekunsten fra en mystisk,
hemmelighetsfull geskjeft til en respektabel medisinsk disiplin samtidig
som han videreutviklet det tanntekniske aspektet. Absolutt en person som
fortjener hederlig omtale.
Det er vanskelig å stoppe her uten å ta
med enda en amerikansk bidragsyter
til faget, nemlig Morrison kronens far,
Dr. James Beall Morrison. Nå bør jeg
vel se meg selv i speilet for Morrison
kroner er vel langt på vei ut av historien
etter hvert som gull har steget enormt i
pris. Dessuten teller det estetiske mer i
dag enn før i tiden da en fullkrone i
gull var gjevt å ha og tydet på at du
hadde finansene i orden. Norske tannteknikere lagde jo til og med gullinnlegg
og gullkapper på protesetennene og det

James Beall Morrison ble raskt berømt da
Landbruksdepartementet i staten Ohio tildelte
ham førsteprisen for en protese som han
hadde konstruert og støpt i gull.
var fremdeles et statussymbol da jeg
begynte i faget i 1968.
James Beall Morrison var født 5.
desember 1829 i East Springfield, Ohio.
Foreldrene var John Rickey Morrison
og Sarah Hammond Morrison.
James begynte å studere tannlegekunsten som 19 år gammel lærling
i Steubenville, Ohio i 1848. Han ble
raskt
berømt
da
Landbruksdepartementet i staten Ohio tildelte ham
førsteprisen for en protese som han
hadde konstruert og støpt i gull. Han
drev sin tannlegepraksis i Steubenville
fram til 1857 da han flyttet til St. Louis,
Missouri hvor han ga sin bror William
utdanning i tannteknikerfaget og inngikk partnerskap med ham.
Dr. Morrison fortsatte sin egen tannlegeutdanning ved å studere under

andre tannleger i Paris, Frankrike og i
London, England i årene mellom 1861
og 1869. I denne tiden oppfant han den
første justerbare tannlegestolen og tok
både britisk og amerikansk patent på
den. Han markedsførte stolen over hele
Europa og fortsatte å forbedre designen.
Da han returnerte til Missouri i 1870
ga han sitt største bidrag til dental restaurering med sitt patent på roterende
verktøy for bransjen. Hans bormaskin
besto av en bevegelig arm og et håndstykke som kunne tilkobles et bor og
som ble drevet av en fotpedal med removerføring til håndstykket. Som vanlig
fortsatte han stadig å videreutvikle
patentet, mens han oppfant et stort antall annet utstyr og instrumenter.
Dr. James Beall Morrison døde 22.
desember 1917 i Kansas City, Missouri,
U.S.A.

Dentinor Tannteknikk er et av Norges største laboratorier med 17 ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor i Tønsberg, med avdelinger
i Ålesund og Sandvika. Laboratoriet satser på teknologi i produksjonen av tannrestaureringer, og er blant innovatørene i bransjen.

Spennende jobb som Tanntekniker i Ålesund
Beskrivelse
Stillingen innbefatter tett dialog med Dentinors kunder i Ålesund. Du vil delta på pasientkasus og produsere tannerstatninger i direkte samarbeid med klinikkene. Du vil jobbe utelukkende med cad/cam og delta i utviklingen av faget.

Kvalifikasjoner
• God grunnforståelse av morfologi og estetikk
• Erfaring med implantatprotetikk og krevende kasus
• Fleksibel og serviceinnstilt
• Kreativ og uredd
• Selvgående og takler stress

Vi tilbyr
• En meget spennende jobb
• Betingelser ihht avtale
• Kursing og opplæring
• Hjelp til etablering i Ålesund
• Språkopplæring ved behov

Kontakt daglig leder Tormod Berg: mob 48027746 tormod@dentinor.no
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Felles kompetanseutvikling mellom Norge og Sverige
Da de nordiske tannteknikerforbundene vedtok å avslutte nordisk kompetansegruppe – som utviklet felles kurs for
våre medlemmer i de nordiske landene – ble det samtidig besluttet å invitere hverandres medlemmer til Fagsamlinger
og andre relevante etterutdanningsaktiviteter. Alle medlemmene i Sveriges Tandteknikerförbund fikk derfor invitasjon
til vår Fagsamling, og alle NTTF-medlemmer ble invitert til deres Tandteknikerdagarna i mars i år.
Så langt har ikke medlemmene – verken i Sverige eller Norge – valgt å flytte seg «over grensa» for faglig påfyll, men vi
håper og tror at det kan bli aktuelt fremover.

Tandteknikerdagarna 2015
Cecilie Holgersen | cecilie@tannteknikerforbundet.no

I midten av mars reiste Karen Tveitevåg og Cecilie Holgersen,
som inviterte gjester, til Stockholm for å delta på Sveriges
Tandteknikerförbunds «Tandteknikerdagarna 15».

løsning fra avtrykk til ferdig produkt, via skannere til studiemodell, og frem til en løsning med digitale avtrykk i
munnen til printet ferdig produkt.

Arrangementet ble holdt på Royal Park Hotel på Frösundavik
et stykke utenfor Stockholm. Dentalutstillingen hadde samme
format som mini-utstillingen vi har ved våre landsmøter, og
for å motivere deltakerne til å besøke alle utstillerne var det
lagt opp en konkurranse der man måtte innom hver enkelt
stand for å få et spørsmål og prøve å finne ut av svaret. Konkurransedeltakelsen var antakeligvis nær 100 %, og det
skapte godt med liv i utstillingen.

Braian kunne fortelle at det i dag først og fremst er studiemodeller som printes, ikke sluttprodukter. Det er ikke utviklet noe dentalt materiale som kan printes og som er
godkjent for mer enn 72 timer i munnen foreløpig, men dette
er et spørsmål om tid.

Arrangementet gikk med fulle dager fredag og lørdag.
Sveriges Tandteknikerförbunds ordförande Olle Sahlin åpnet
samlingen. Han presenterte sammen med Ida Wallin forbundets nyutviklede, webbaserte kvalitetssystem, som ble godt
mottatt av deltakerne. De kunne også fortelle at 1/3 av deres
medlemmer har forhåndsmeldt sin interesse for løsningen.

«Anatomi – funksjoner i kjeveledd og tyggesystem»
med Jan Hejle

Hejle holdt et spennende og litt kuriøst foredrag på halvannen
time hvor han startet med «the big bang», tok oss med på forskjellige teorier om når den første tannen kom, og hvorvidt
tannen eller skjelettet kom først, meteornedslag og utviklingstrinn i jordens historie. Han viste gode skisser og
bilder over hvilke ledd og muskler som styrer kjevebevegelsene i ulike retninger, og hvordan skader på enkelte av disse
leddene kan skape problemer og symptomer.

Etter åpningen gikk det slag i slag med foredrag:
Ole Skinnarmo, inspirasjonsforedrag
"Digital Tandvård" med MIchael Braian.

Foredraget dro oss gjennom utviklingen fra tidligere/dagens
| 22 | Tenner i Fokus | April 2015

Ole Skinnarmo er en svensk eventyrer, og var bl.a. første
svenske som gikk alene på ski til Sydpolen, og yngste som
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har gjort det, han var 26 år da han nådde første pol. Han har
også vært på Nordpolen, gått over Grønland og seilet nordøstpassasjen. Skinnarmo holdt et foredrag som dreide rundt
indre motivasjonsfaktorer og å gjøre hverandre gode ved å
stå sammen.
Evaggelia Lisa Papia – «Oxidkeramer og adhesiv
cementering – er det mulig?»

I 2014 disputerte Lisa Papia på Malmö Tandvårdshögskola.
Doktoravhandlingen hennes heter «Micromechanical retention
and chemical bonding to polycrystalline dental ceramics».
Hun holdt et foredrag hvor hun presenterte både spørsmål og
svar fra avhandlingen, som handler om å binde oxidbaserte
keramer til tenner gjennom ulike overflatebehandlinger og
forskjellige sement-systemer.

«Tannlegeskrekk, dårlig underlag, estetisk utfordring,
ingen funksjon – har vi løsningen, og hvordan ser den
ut?» Patric Freudenthal

Vi kjente Freudenthal fra foredrag på norsk fagsamling 2012.
Patric tok oss bl.a. med på reisen til norske Thea, som hadde
tannlegeskrekk og måtte ha all tannbehandling gjort i
narkose – derav «ingen funksjon». Innprøvinger, nedsliping
– alt måtte gjøres mens pasienten sov. Han viste veien frem
til gode sluttresultater ved hjelp av god planlegging, og god
kommunikasjon fra start til mål, og med pasienten i fokus.
Vi tror alle deltakerne var svært fornøyd med arrangementet,
og Sveriges Tandteknikerförbund fikk svært gode tilbakemeldinger fra salen ved avslutning. Vi anbefaler absolutt
medlemmene å ta en ekstra god kikk på programmet neste
gang dere får invitasjon fra Sveriges Tandteknikerförbund.

Presisjonsavtrykk i
Sølv og Gull
Utmerket flyteegenskap
Fremragende lesbarhet
Thermo-reaktiv herding

light body
regular body

002027

Coltène/Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH, 9450 Altstätten/Switzerland
Kontakt: Ragnhild Holberg, tel: +47 22265478 eller Ragnhild.Holberg@coltene.com
www.coltene.com
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Historisk
tilbakeblikk
Dypdykk i TiFs historie ved Cecilie Holgersen

Tannlegetariffen opphevet.
I år er det 20 år siden tannlegetariffen ble opphevet. Avtalen
mellom Den Norske Tannlegeforening og Staten opphørte
15. november 1995. Det ble samtidig understreket at staten vil
fokusere på prisopplysningsplikten, pasientens adgang til
takstene og krav om spesifisert regning. Aftenposten meldte
17. november følgende:
«Tannleger over hele landet er klare til å skru opp prisene.
Tannlegeforeningen har sagt opp tariffavtalen med staten, og
nå blir det frie priser.
Tannlegeforeningen avviste tilbudet fra Administrasjonsdepartementet under årets forhandlinger om tariffene. Den
gamle avtalen, som har vært ført videre i 19 år, er gått ut.
Nå er det markedskreftene som skal styre størrelsen på tannlegeregningene.
- Konsekvensen vil bli at noen skrur opp prisene,
bekrefter generalsekretær Eivind Karlsen i
Tannlegeforeningen. Han hevder at andre igjen
kan komme til å senke prisen, i hvert fall i byer
hvor det er skarp konkurranse.
Tjente mer
Under forhandlingene med tannlegeforeningen viste
departementet til en ny inntektsundersøkelse blant tannleger,
som viste at tannleger tjente mer enn staten hadde regnet
med.
- Vårt mål med forhandlingene var å gjøre
tannlegebesøk rimeligst muilg for folk. Når det
ikke lykkes, vil vi nå lage forskrifter som skal
fokusere på prisopplysningsplikten, pasientens
adgang til takstene og krav om spesifisert
regning, sier fungerende ekspedisjonssjef i
Administrasjonsdepartementets Inntektsavdeling,
Bernhard Nestaas.
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Bestemmelsene som gjelder i dag gjør at Tannlegeforeningen
ikke har lov til å drive prisveiledning. Kartell-lignende prissamarbeid er heller ikke tillatt.
- Vi kommer til å følge prisutviklingen nøye.
Hvis takstene stiger uforholdsmessig mye, vil
departementet vurdere å treffe andre tiltak, sier
Nestaas. Han understreker at han ikke tror at det vil
skje noen dramatisk prisvekst, og at tillitsforholdet
mellom tannlege og pasient vil føre til at tannlegene
stort sett vil være ansvarsbevisste.
- Vi avviste Statens forslag fordi det ville ha ført til en
reel inntektsnedgang. Samtidig settes det høye krav
til kvalitetsutivkling og internkontroll, og
tidsbruken øker, sier Eivind Karlsen. Han
understreker at Staten heller burde være med på å
diskutere hva tannlegebehandlingen bør koste, i
stedet for å se på omsetningen.
Advokater
Privatpraktiserende tannlege Børre Pedersen i Oslo, mener
at det var på høy tid at markedsprinsippet ble innført også
for tannleger. Han tror at de store byene kan komme til å oppleve priskrig på enkelte tannlegetjenester, men at distrikter
med få tannleger nok kan bli dyrere.
- Tannleger ligger ikke så godt an på lønnsstatistikken
som andre akademiske yrker, som for eksempel
advokaer, sier Pedersen.
Utskrift fra skattelikningen til et tilfeldig utvalg av Oslo-tannleger viser at enkelte opererer med tre-fire millioner kroner
i formue og millioninntekt, mens adre ligger på 200 000 –
300 000 kroner i bruttoinntekt.
De ca 10 prosent av tannlegetjenestene som er offentlige,
blant annet for barn og ungdom, kommer til å få de nye,
lavere satsene som Staten tilbød Tannlegeforeningen.
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Tannbehandling
i utlandet

Landsmøte 2015
Landsmøtet 2015 går av stabelen i Drammen 25.–27. september. Fredag 25. september
benyttes til fagprogram, Tanndilt og trivelig sosialt lag. Lørdag 26. september går
årsmøtet og årsmøtemiddagen av stabelen.
Sett gjerne av dagene allerede nå – det blir et spennende årsmøte som kan endre
kursen for NTTF i årene som kommer!

Tannlegetidende meldte i nr 2/2015 at
det i 2014 ble innvilget 674 søknader
om refusjon for tannbehandling i andre
EØS-land, og at refusjonen totalt beløp
seg til nær 10 millioner kroner. Størst
andel av refusjonene går til Ungarn –
5,9 millioner norske kroner. Tallene er
hentet fra HELFO.

Adresseendringer
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer i NTTF/Faglig Forum, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre
abonnenter om å sende oss varsel om ny adresse, epost eller telefon.
Send en epost til nttf@tannteknikerforbundet.no.

Finn
5 feil
Finn 5 feil på bildet til
høyre.
Løsning kommer i neste nummer.

Løsning nr. 1-2015:
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Testing av
dentale materialer
Cecilie Holgersen | cecilie@tannteknikerforbundet.no

Avdeling for biomaterialer ved det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har gjennomført produkttesting av et utvalg av de mest anvendte dentale materialer som brukes
i tannhelsetjenesten i Norge.
Rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet, som er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk
utstyr i Norge, og som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal gjennomføre
produkttesting av dentale materialer som er på markedet i Norge.

Prosjektet testet flere av de mest anvendte komposittmaterialene og metallegeringer som benyttes i tannhelsetjenesten i Norge, med spesielt fokus på den offentlige
tannhelsetjenesten. Det ble undersøkt om opplysninger gitt
fra produsent var i overensstemmelse med produktenes
faktiske innhold, og innenfor anbefalingene i relevante
standarder for medisinsk utstyr. Funn som kan ha konsekvenser for klinisk bruk, evt. helsekonsekvenser, ble også
belyst.

Resultater

Testene ble utført uten at pasienter ble involvert.

Det ble ikke gjort funn av allergener eller høye verdier av beryllium, kadmium eller nikkel.
9 av 24 arbeider manglet dokumentasjon på innhold (samsvarserklæring – se egen artikkel side 19).
Ett av 24 arbeider hadde store avvik i sammensetningen
sammenlignet med dokumentert innhold. Den inneholdt,
ifølge rapporten, andre metaller enn det som var oppgitt.
Rapporten uttaler i denne forbindelse at valget av
metallegering i visse tilfeller kan styres av overfølsomheter/allergier hos pasienten, og at så mange som 7,4 % lider av
palladiumallergi.

Anskaffelse av kroner med metalllegeringer ble bestilt fra syv
ulike laboratorier, uten at de kunne vite at de skulle brukes
til testing. Fire av laboratoriene hadde rammeavtale med Universitetet ved test-tidspunktet, mens de andre var tilfeldig
valgt. Avtrykk ble tatt fra pasienter ved Klinikk for allmenn
odontologi.

Det bemerkes også at i legeringene som var bestilt med
edelmetall, var indiumnivået lavere enn angitt. For lavt innhold av indium i høygull-legeringer kan bidra til en reduksjon
av de mekaniske egenskapene samt redusert binding mellom
metall og porselen, siden indium danner bindingsoksider
under påbrenning av porselen.

Det ble testet totalt 24 metallkeram-kroner, 14 av arbeidene
var norskproduserte og 10 var importert. Bestillingene var fordelt på Høy-edel (Au+platinagruppen >60wt. %, Au >40 wt %),
Edel (Au+ platinegruppen >25 wt. %) og Uedel (Au+ platinegruppen <25 wt. %). Inndelingen er tidligere definert i Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over
EØS-terskelverdi, ved anskaffelse av tanntekniske arbeider til
UiO.

Symptomatisk for Co-Cr metallene i testen var et lavere
molybden-innhyold enn oppgitt. Et Mo-innhold på mellom 3
% og 6 % bidrar til å styrke en Co-Cr-legering, iflg flere undersøkelser det vises til i rapporten.

Testing

TESTING AV DENTALE
!

Rapporten ble lagt ut på Helsedirektoratets nettsider i mars, og kan leses
i sin helhet på denne lenken: http://goo.gl/eQWAqG
(Husk små og store bokstaver når du skriver linken inn i nettleseren din).

| 26 | Tenner i Fokus | April 2015

ERIALER

AVDELING FOR BIOMAT

MATERIALER

!

!

!"#$%&'#(%(%()#)*'+,)
))
) "#$%&'()!*+
! ,!-'+./0%,'/
!
&%,!#%$!$%0!
!
!
1$+(0+&+)'23%!*/34&0%05
-$.%+#"/)0,
!
) &)1#,23(%&#
)
!
3+%&)) 6('#%,2'0%0%0!! '!! 12&+5!! 7/,!! )8%((+.*9,0!
! :,+$4300%20'()!! /#!! %0!
40#/&)!! /#!! $%!! .%20!
!
! /(#%($0%!! $%(0/&%!
))))))
! ./0%,'/&%,!!
;3+.:+2'00./0%,'/&%,!
! +)!! .%0/&&%)%,'()%,<!
! 2+.!! -,43%2!! '!!
0/((7%&2%08%(%20%(!'!=+,
!!
)%>!!
Testing
Tes
ting av dent
dentale
ale m
materialer
aterialer!

!

Si
Side
de 1 av 45

Tenner_i_Fokus_2-2015 20.04.15 21.51 Side 27

d
a
n
k
ø
S tipend fra

om s

sfond 2015
Norsk Orthoform Depots Utdannelse
Medlemmer og ansatte hos medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke om stipend fra Norsk Orthoform
Depots Utdannelsesfond til etterutdanning pålydende kr 10.000,-. Tildelingen foretas under åpningen av Landsmøtet. Søknadsfrist er 30. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2015 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

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

Fødselsår

Telefon

Bedriftens navn

Epost

Firmaadresse

Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted

Signatur

Søknaden sendes innen 30. juni 2015 til
NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller epost:
nttf@tannteknikerforbundet.no
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Arbeidsgivers rett
til trekk i lønn
En ansatt hos meg ødela ved et hendelig uhell en fresemaskin.
Reparasjonskostnaden var kr 25 000. Hun har erkjent forholdet i samtale
med meg. Kan jeg trekke henne i lønn, opptjent bonus og reiseutgifter for
dette, og hvis jeg kan det, må jeg fordele lønnstrekket over flere måneder?
n.n

Arbeidsgivers rett til trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger er særskilt regulert
i arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-15 andre ledd. Bestemmelsen lyder:
"Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt:

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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a) når det er hjemlet i lov,
b) for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet
av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige
tjenestepensjonsordninger.
c) når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale,
d) når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for
fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er
knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og
utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond,
e) når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i
forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført
virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller
dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling,
f) når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn
ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av
arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden."
Angivelsen av i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan gjennomføre lønnstrekk er uttømmende, slik at det ikke er adgang for arbeidsgiver til å foreta trekk i lønn og
feriepenger med mindre det følger av bestemmelsen.
For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må lønnskravet være opptjent.
Arbeidsgivers brudd på forbudet mot trekk i lønn rammes av arbeidsmiljølovens
strafferegler og straffeloven. En normal reaksjonsform vil være bøter.
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Dersom bestemmelsen gir mulighet for lønnstrekk i ditt
tilfelle, se nedenfor, kan trekket foretas i vederlag som arbeidstakeren har krav på som del av lønnen, inkludert bonus.
Vederlag for andre forhold, så som reiseutgifter mv., vil falle
utenfor, da dette ikke er "lønn" eller "feriepenger" i lovens forstand, men refusjon av arbeidstakers utlegg. Her vil det avgjørende for trekkadgangen være om godtgjørelsen innebærer
dekning for mer enn arbeidstakers utgifter. Dersom en del av
godtgjørelsen dekker mer enn utgifter, kan godtgjørelsen i så
fall også ha et lønnselement, og bli gjenstand for trekk.
De aktuelle bestemmelser som må vurderes i din sak er aml.
§ 14-15 andre ledd bokstav c) og e).
Etter aml. § 14-15 andre ledd bokstav c) kan arbeidsgiver og
arbeidstaker inngå skriftlig avtale om arbeidsgivers rett til å
foreta trekk i lønn og feriepenger. Regelen innebærer blant
annet at arbeidsgiver ved skriftlig avtale med arbeidstakeren
kan betinge seg rett til å gjøre trekk i lønn/feriepenger ved for
mye utbetalt lønn. Slik avtale kan for eksempel være inntatt
som en særskilt bestemmelse i arbeidsavtalen. Etter vår
vurdering kan det også tenkes inngått forhåndsavtale om erstatning for skade, uten at du har opplyst om slik avtale er
inngått. Jeg legger derfor til grunn at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke har inngått slik forhåndsavtale.
Aml. § 14-15 andre ledd bokstav e) er en særbestemmelse om
lønnstrekk ved erstatningskrav. Det kreves forsett eller grov
uaktsomhet for at du skal kunne foreta trekk i
lønn/feriepenger for skade eller tap som den ansatte har
påført deg som arbeidsgiver. Skyldgraden er således vesentlig
strengere enn skyldgraden for å bli idømt erstatningsansvar,
hvor culpa (alminnelig/simpel uaktsomhet) normalt er tilstrekkelig. I e-posten anfører du at den ansatte ødela frese-

maskinen ved et hendelig uhell, noe som ikke synes å oppfylle
skyldkravet om grov uaktsomhet eller forsett.
Bestemmelsen oppstiller videre krav om at tapet/skaden må
være oppstått ved utføring av arbeidet, det vil si at tap/skade
oppstått på fritiden faller utenfor. Dette vilkåret synes å være
oppfylt.
Det er videre ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver mener at den
ansatte har ansvaret; dette må være skriftlig erkjent av
arbeidstakeren eller fastslått ved dom. Dette vilkåret synes
heller ikke oppfylt, da du skriver at den ansatte har erkjent
skyld i samtale med deg.
Siden skyldkravet om forsett eller grov uaktsomhet ikke er
oppfylt, samt at arbeidstakeren ikke skriftlig har erkjent erstatningsansvar, gir heller ikke aml. § 14-15 andre ledd bokstav e) grunnlag for å gjennomføre lønnstrekk.
Du vil derfor ikke ha rett til å trekke den ansatte i lønn for
tapet du har lidt.
Dersom du hadde hatt rett til lønnstrekk, skal dette begrenses
til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med
rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Hva
arbeidstakere med rimelighet trenger til underhold av seg og
sin familie beror på skjønn.
Videre skal arbeidsgiver ved trekk for skade/tap drøfte grunnlaget for trekket og beløpets størrelse med arbeidstaker og
med arbeidstakers tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv
ikke ønsker det.
-o0o-

Bursdager
NTTF Gratulerer
70 år

Frode Furset
Olav M. Hellesen

50 år

8. august
21. august

Jan Reidar Simonsen

26. august

40 år
65 år

Hans Chr Jevnaker

Torbjørn Gjesteland

29. juli

9. august
30 år

60 år

Petter Dahl

Linda Solvang Lillevik

21. juni

6. august

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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Tannteknikernes Servicekontor

Forsikringstilbud til medlemmer
OBLIGATORISK
TJENESTEPENSJON

Y RK E SSK A D E FORSIK RIN G

Obligatorisk Tjenestepensjon - OTP er en lovpålagt pensjons-ordning fra
myndighetenes side. Alle bedrifter
som har minst en ansatt med
arbeidstid og lønn som utgjør 75 %
eller mer av full stilling, har plikt til
å opprette tjenestepensjonsordning
for sine ansatte. Bedriften skal
betale inn minimum 2 prosent av
den ansattes lønn, beregnet etter
spesielle regler.

Lovpålagt for alle bedrifter med
ansatte, svært gunstig premie for
medlemmer.

I tillegg til innskuddsbeløpet
kommer kostnadene ved å
administrere ordningen, som i sin
helhet dekkes av arbeidsgiver.
Ordningen inkluderer også såkalt
innskuddsfritak for uførhet, som
sikrer at pensjonssparingen
fortsetter selv om den ansatte skulle
bli ufør før pensjonsalder.

Kontakt Connector Forsikring
Service AS,tlf. 23 20 79 00. Se
internett-adresse: www.cfs.no for
tilbud og bestillingsskjemaer.

SY K E AVBRUD D SFORSIK RIN G
Gunstig forsikringstilbud ved
sykdomsavbrudd, samt
ulykkesforsikring.
Kontakt Connector Forsikring
Service AS, tlf. 23 20 79 00.

Norges Tannteknikerforbund har
inngått en avtale med Storebrand
Livsforsikring, som et tilbud til
medlemmene.
Gunstige administrasjons- og
forvaltningshonorarer, enda
gunstigere om i tillegg medlem av
NHO.

H E L SE FORSIK RIN G
NTTF har avtale med Storebrand
Livsforsikring om
helseforsikring.

PA SIE N T SK A D E E RSTAT N IN G
Som helsepersonell er
tannteknikere pliktige til å tegne
ansvarsforsikring i forhold til
pasient.
NTTF har inngått en kollektiv
avtale på vegne av medlemmene.
Denne ordningen
administreres av Norsk
Pasientskadeerstatning.

BE D RIFT S FORSIK RIN G
NTTF har avtale med
Connector Forsikring Service for
forsikringer relatert til bedriften,
bygning, eiendeler mv.
Ta kontakt med dem på
23 20 79 00, og informer om
at du er medlem.

T IL BUD T IL
MEDLEMMER I
FAGL IG FORUM
Medlemmer i Faglig Forum får
tilbud om gunstige private
forsikringer gjennom
www.privatinnkjop.no

Lokalforeninger
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

| 30 | Tenner i Fokus | April 2015

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, Tannteknisk Service
Vormestuguveien 40, 4024 LILLEHAMMER
Telefon: 61 28 59 10, E-mail: inger.dervo@bbnett.no
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Keramiske løsninger…
for deg
fra DeguDent &
K.A.Rasmussen

Inkluderer
fullstendig
opplæring
og støtte

Uskiftningstilbud
er tilgjengelig for
ALLE nye brukere!

Duceram Kiss
Cercon Ceram Kiss • Cercon Kiss ht Ring oss NÅ!
Uansett hva du skulle ha behov for:

For alle dine keramiske behov, ring K.A.Rasmussen NÅ på

800 41 941

Snakk med teamet i dag for å
diskutere dine behov for keramisk utskiftning. Skreddersydde pakninger som
passer dine behov og ditt budsjett.
Samarbeid for å dekke alle dine behov!

Besøk:
:ø www.degudent.com
w

Tenner_i_Fokus_2-2015 20.04.15 21.51 Side 32

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

Dentalforum er ett av norges ledende tanntekniske laboratorium med
virksomhet i Oslo og Kristiansand. Vårt motto er: Ingenting er uerstattelig.
Dentalforum ble stiftet 1985 og firmaet har fra starten av vært et
laboratorium i stadig vekst. Avdelingene teller pr. i dag 18 ansatte på
laboratoriet i Oslo og 11 ansatte i Kristiansand.

TANNTEKNIKER,
Porselen/Keram
søkes til innovativt laboratorium i Kristiansand

Ta kontakt på telefon 400 01 056
Søknad og CV sendes på e-post til post@dentalforumkrs.no
GEVIR 36952
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