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LE DE R

Risiko og konsekvenser ved
tannbehandling i utlandet
Regjeringen vil redusere bruken av antibiotika i helsetjenesten med 30 prosent
innen utgangen av 2020. I januar 2016 la
helse- og omsorgsminister Bent Høie frem
en handlingsplan med flere tiltak som skal
bidra til dette. Helse- og omsorgstjenesten
er i full gang med å implementere tiltakene i handlingsplanen. Nordmenn bruker i dag dobbelt så mye antibiotika som
på 1970-tallet, og multiresistente bakterier
er vår tids største helsetrussel både i Norge
og globalt. Dette skyldes i stor grad overforbruk av antibiotika gjennom mange år,
og spesielt økt bruk av bredspektret antibiotika. I tillegg reiser vi mye mer enn
før. Overforbruk har gjort at stadig mer
antibiotika slutter å virke, og vi risikerer
å stå uten effektive medisiner mot vanlige
infeksjoner om kort tid. Dette står å lese
på Helse- og omsorgsdepartementet sine
nettsider.
Hver dag foretar nordmenn valg som påvirker forekomsten av antibiotikaresistens.
Mange norske pasienter reiser til utlandet
for å få utført tannbehandling, og vi vet at
mange kommer tilbake smittet med multiresistente bakterier. Pasienter som får
utført store og omfattende behandlinger
som medfører kirurgi, og implantatbehandling utsetter seg for en betydelig risiko for
smitte. Det er vanskelig å advare pasienter generelt mot å foreta tannbehandling
i utlandet, da det er store forskjeller både
når det gjelder valg av land og behandling.
Det er likevel grunn til å bevisstgjøre befolkningen, og vi som helsepersonell bør
informere rundt det økende problemet med
antibiotika-resistente bakterier. Pasienter
som velger behandling i utlandet må være
klar over risikoen det innebærer. Om man
er ukritisk til valg av behandlingsland utsetter man både seg selv og andre for stor
smitterisiko. Kanskje er det tid for å ta en
politisk diskusjon knyttet til om det er
greit at nordmenn reiser og får behandling i utlandet. Det kan være vanskelig å
stoppe de som reiser ut på eget initiativ og
betaler for behandlingen selv. Men når det

gjelder pasientgrupper som har rett til å få
behandlingen dekket fra det offentlige, er
det et paradoks at staten gir støtte til behandling som medfører så stor helserisiko.
På forslag fra NTTF skal neste utgave av
Dagbladets munnhelsebilag handle om
antibiotikaresistens. Jeg har blitt intervjuet
om hvorfor norske pasienter ikke bør dra
utenlands for å få utført tannbehandling,
og jeg belyser risiko og konsekvenser det
kan medføre for den enkelte og befolkningen for øvrig.
Mens pasienter som får tannbehandling i
Norge blir mer og mer bevisste, og stiller
høye krav til både valg av konstruksjon,
materialer, form og farge på sine tannerstatninger, ser vi at pasienter som velger
å få utført behandlingen utenlands utelukkende er opptatt av pris. Det er tvilsomt
at noen reiser ut fordi de tror at de får en
bedre behandling eller et bedre resultat
enn de kunne fått her hjemme. Jeg tror at
mange ikke aner konsekvensene det kan
få, eller hvilken risiko de utsetter seg for
ved å la seg behandle i utlandet. Det er rart
fordi nordmenn er veldig kvalitetsbevisste
når det gjelder andre innkjøp, som møbler, klær eller lignende. Da sjekker man
varedeklarasjonen, og er opptatt av både
merke, hvor varen er produsert, og hvilket
stoff eller materialer som er brukt. Når det
kommer til tannbehandling, ser det ut til
at det ikke er så nøye å delta aktivt i å ta et
trygt og riktig valg, bare prisen er lav nok.
Tar man det for gitt at det er trygt uansett?

Mens pasienter som
får tannbehandling i
Norge blir mer og mer
bevisste, og stiller
høye krav til både
valg av konstruksjon,
materialer, form
og farge på sine
tannerstatninger, ser vi
at pasienter som velger
å få utført behandlingen
utenlands utelukkende
er opptatt av pris.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

Det er også mange andre grunner til å ikke
reise til utlandet for å få tannbehandling,
blant annet knyttet opp mot rettigheter
hvis noe går galt. I tillegg til smitte utsetter man seg for å stå uten rett til å få erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning
(NPE) dersom noe skulle gå galt. Helsepersonell tilknyttet privat sektor i Norge plikter å betale tilskudd til NPE, som betaler
ut pasientskadeerstatning dersom skade
eller feil oppstår som følge av svikt i beFebruar 2017 | Tenner i fokus | 3 |

Det er god tilgang på tannhelsetjenester i Norge, og vi har et
høyt kvalifisert tannhelseteam. Som et av få land i verden, er
tannteknikerne i Norge autorisert helsepersonell. Det betyr
at det stilles strenge krav til oss, blant annet må vi holde oss
faglig oppdatert, og jobbe faglig forsvarlig. I tillegg er vi
produsenter av medisinsk utstyr, og har krav om å ha et
omfattende kvalitetssystem for vår produksjon.
handling eller diagnostisering. Pasienten kan da få utført ny behandling
kostnadsfritt. Denne retten faller bort
dersom behandlingen er gjort i utlandet. Når man vet at drøyt halvparten
av alle sakene som er meldt inn til
NPE innen privat helsetjeneste gjelder
tannbehandling, er det også en betydelig risiko forbundet ved å bli behandlet
utenfor denne forsikringsordningen.
Det kan selv etter mange år oppstå
skade, eller bli behov for revidering
av tidligere tannbehandling. Om den
første behandlingen er gjort i utlandet, er det ikke sikkert at eksisterende
tannerstatning kan gjøres om i Norge
dersom man ikke har tilgang til opplysninger om hvilke materialer som er
brukt. Dersom helt ny behandling må
til, kan man ende opp med en større
kostnad enn om alt ble utført i Norge
fra begynnelsen.

Det er god tilgang på tannhelsetjenester i Norge, og vi har et høyt kvalifisert tannhelseteam. Som et av få land
i verden, er tannteknikerne i Norge
autorisert helsepersonell. Det betyr at
det stilles strenge krav til oss, blant
annet må vi holde oss faglig oppdatert,
og jobbe faglig forsvarlig. I tillegg er vi
produsenter av medisinsk utstyr, og
har krav om å ha et omfattende kvalitetssystem for vår produksjon. Som en
del av dette kreves det at det blir levert
en samsvarserklæring med hver enkelt
tannerstatning som blir levert. Denne
inneholder navn på produsent, hvilken
konstruksjon som er bestilt, hvilke materialer som er brukt, og hvilken farge
tannerstatningen har. Denne erklæringen har pasienten krav på å få utlevert
hos sin tannlege på forespørsel. Vi ønsker at flere pasienter skal etterspørre
denne erklæringen, da den kan være

god å ha seinere om det trengs en ny
tannerstatning, eller flere tenner skal
erstattes. Dersom erklæringen foreligger kan den nye tannerstatningen
lages nærmest identisk til den første.
Ved behandling i Norge vil man også
oppleve enklere og bedre kommunikasjon, og en tett oppfølging av et samarbeidende og godt kvalifisert team.
Ved behandling i utlandet er det ofte
store og omfattende behandlinger
som blir gjort på veldig kort tid. Pasientene kombinerer tannbehandling
med en eller to ukers ferie, og kan få
utført store restaureringer som ved
behandling i Norge ville tatt vesentlig
lengre tid. Store restaureringer er tidkrevende, og må gjerne prøves inn gjentatte ganger for å oppnå et godt resultat.
Jeg frykter at ved slik «feriebehandling»
kan pasienter oppleve at det ikke er tid
nok til å prøve inn tannerstatningen
tilstrekkelig mange ganger til at resultatet blir optimalt. Pasienten kan ende opp
med tenner som ikke er godt nok tilpasset, og det kan være vanskelig eller
umulig å få det utbedret her hjemme.
På bakgrunn av ovenstående vil jeg
derfor oppfordre pasienter til å velge
behandling i Norge, både med tanke på
sin egen pasientsikkerhet, og av samfunnshensyn.

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 nttf@tannteknikerforbundet.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.

DET SKJER I 2017
MARS

AUGUST

Tor 9.
Styremøte
22.–24. Fagreise til IDS i Køln

Tir 22.

APRIL

Lør 2.
Tor 21.
Fre 22.
22.–23.

27.–28. Fagdag på HiOA
Fre 28. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

MAI
Man 22. Styremøte
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Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

SEPTEMBER
NTTF 83 år
Styremøte
Årsmøte
Fagsamling 2017

GRADIA PLUS fra GC
Når innovasjon møter indikasjon...

Modulbasert komposittsystem
for indirekte restaureringer

GC NORDIC AB
Box 70396
SE-107 24 Stockholm
Tel: +46 8 506 361 85
info@nordic.gceurope.com
nordic.gceurope.com
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Zirkonzahns
«militærakademi»
for tannteknikere!
Av Lars H. Alhaug

Zirkonzahn er et italiensk dentalfirma som produserer komplett CAD/CAM utstyr. Men det som gjorde
at NTTF ville sende en person fra Redaksjonskomiteen ned til Zirkonzahn, var ryktene om at firmaet
tilbyr et helt spesielt kurs for tannteknikere i «leiren» sin. Vi hørte om militær disiplin, uniformer, samt
telt som overnattingsmedium. Hva? Hva har dette med tannteknikk å gjøre, spurte vi oss? Og vi dro ned
for å sjekke det hele.
Zirkonzahn komplekset ligger i områdene rundt Brunico og Gais i Sør-Tyrol
rett sør for grensa mot Østerrike med
Alpene. Det er et vakkert landskap med
flate fine dyrkningssletter og bratte alpefjell omkring dem. Små elver skjærer
gjennom landskapet. Firmaet ligger ikke
«mitt i væla» når det gjelder flyforbindelse. Jeg tok fly til München og der
møtte jeg fem svensker og en islender,
hvor av to var tannleger, som skulle
samme veg. Etter fem timer østover med
bil og passering av kjente steder som
Innsbruck og Brennerpasset, på gode
veier, entret vi sent på kveld Gais, SørTyrol og det opplagt italiensk-designede
hotellet.
Lynkurs og omvisning

Da vår første dag opprant, ventet en utsøkt, sunn frokost med ingredienser fra
hotellets hage og ellers lokale produkter. Juliane Germer, en av Zirkonzahns
smilende og dyktige damer, plukket
oss opp og kjørte oss til fabrikken. Vi
ble der først kjent med et undervisningslokale hvor vi fikk prøve oss på
innfarging av usintrede zirkoniakroner.
Mens kronene ble satt til sintring, fikk vi
omvisning i fabrikken og dens mange
produksjonsposter, men det var også
poster vi ikke fikk se. Her er hemmeligheter sikkert mange ville sett inn i. Fotografering var også «limited» flere steder.
| 6 | Tenner i Fokus | Februar 2017

En dal full av talenter

Etter omvisningen var jeg slått av hvor
imponerende det Enrico Steger har fått
til siden 2007: Absolutt alle skannere,
fresere og ovner m.m. er utviklet og
produseres der i egen fabrikk, også
materialer og forbruksmateriell samt
softwaren. Det som gjorde meg ekstra
imponert var at all arbeids- og hjernekraften var lokal. Alt fra ingeniører og
data- og produktutviklere og folkene på
de forskjellige servicepostene ellers var
fra «distriktet», ble jeg fortalt. Jeg ymtet
bortpå om de produserte noe i Kina,
men da ble det nærmest stille. Det går
an å fornærme folk! Jeg spurte hvordan
det var mulig å mønstre så mye fagfolk
fra et så lite område? Svaret ligger i skolesystemet. Fra barna er små, er skolene
opptatt av å finne ut hva elevene har interesse og talent for. Dette ble fulgt opp
videre i skolesystemet og slik kom de
rette folkene inn i en for dem riktig utdannelse tidlig. Så enkelt.

gikk veien tilbake litt lenger inn i Gaisdalføret, til hovedkvarteret. Et moderne
bygg også tegnet etter Stegers krav.
Ved døren ble vi ønsket velkommen av
et hyggelig velkomstskilt. Her i hovedkvarteret sitter alle de vennlige «stemmene» du kan møte når du ringer. Men
her var jeg også framme ved målet for
reisen. Jeg var kommet til «Leiren» for
de som deltar i «The Ranger School» og
«The Military School» kursene.
The Ranger School

Vi gikk inn døra der det sto «Ranger
School». Dette er leiren til aspiranter,
«wannabees» til tannteknikerfaget.
Unge menn (var ingen damer på dette
kullet) som selvvalgt har «innrullert
seg» til dette spesielle opplegget. «Rekruttene» undervises og trener i Campo
Tures, lenger inn i dalen, men her inne i
hovedkvarteret, har de sin «arbeidsleir»
og dormitorium i eget lokale. Et opplegg
som opplagt er det diametralt motsatte
av en moderne ungdoms hverdag!

Fire bygg

Zirkonzahn har fire bygg i området:
Hovedkvarteret i Gais, fabrikken i Gaisdalføret, «Militærakademiet» Helden
Campus i Campo Tures samt det tanntekniske laboratoriet og kursstedet Palais Verdi i Brunico.
Etter en koselig og god lunsj i Brunico,

Innenfor sto en rekke, unge karer i
militærbukse og grønn t-shirt i på-stedet-hvil stilling og møtte oss høflig, litt
ungdommelig beskjedent, korrekt og
vennlig. En av dem sto for presentasjonen av de andre, som hver for seg forklarte hvor de var fra (og det var fra hele
verden), alder og litt om bakgrunnen for

2

4

3

2		Mine svenske (og en islandsk) kolleger eller «tannteam-karer»
3		Sofistikerte maskiner som framstiller deler og materiell til utstyret
4 Endelig, navnene våre i «neon»!
4a		To av våre guider fra resepsjonen, Jennifer og Barbara
5		«Rekrutter» i hvilestilling ønsker oss velkommen
4a
5
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at de var der. Lokalet var et tannteknisk
laboratorium med arbeidsbenker og
materiell og plass for audiovisuell undervisning. På andre siden av lokalet
kom vi inn i «leiren». Der var det et lite,
personlig camotelt for hver av elevene.
Over det hele lå et kamuflasjenett slik
du ser fra felten i krigsreportasjer. Her
inne var det også et gammelt mobilt feltkjøkken! Teltåpningene var bundet til
siden og vi fikk se inn. Der rådde militær, uklanderlig køyestrekk og orden
ellers.
Det var artig å høre hva de forskjellige
tenkte om det de hadde gitt seg inn på.
De unge mennene syntes å like disiplinen og skjønte meningen med det hele
(Stegers filosofi bak kursene kan du lese
om lenger nede). Og selvfølgelig, de fikk
suveren, basic opplæring i faget. De var
tydeligvis allerede blitt en fin, sammensveiset gjeng gjennom opplæringen og
oppholdet. Kursene varer i tre måneder.
Gruppa vår hadde gode samtaler med
dem og «offiserene», lærerne deres. Jeg
tenkte på noen unge hjemme jeg gjerne
skulle sendt hit.
Military School

En etasje opp og vi gikk inn døren som
ledet inn til «Military School». Her var
justisen skarpere. Vi ble bedt om å
snakke lavmælt. Det skulle være arbeidsro for det halve dusinet «grenaderer» som arbeidet med tannteknikk ved
to kvadratiske, massive arbeidsbord i
tre med steinplate, midt i rommet. Jeg
listet meg forbi en «camofreser» og følte
meg grafsende der jeg tok bilde av de
fire karene og de to unge damene som
arbeidet konsentrert uten å la seg forstyrre av vår entré, ved hvert sitt bord.
Deres teltleir lå på en «hems» over gulvplanet (damer og menn har hver sine
avdelinger). At det her var tannteknikere, ikke aspiranter, merket vi på disiplinen, men også teltene og utstyret ved
inngangen til dem bekreftet et «høyere
nivå». Vi snakket kun med «offiserene»
her. «Grenaderene» var i konsentrert arbeid og skulle ikke forstyrres.
Fulle sanser!

Fundamentet (også byggets grunnstein)
til treningsleiren for «de militære, Helden Campus la Steger rett ved sitt eget
fødested Campo Turo enda lenger inn i
dalen. Undervisningen er et kursformat
for tannteknikere som følger et prinsipp om sosial askese, deri også å måtte
avstå bruk av sosiale medier. På Helden
Campus og innenfor dens undervis| 8 | Tenner i Fokus | Februar 2017

ningsrammer, blir grunnleggende tanntekniske disipliner gjenopplivet og nye
metoder og muligheter oppdaget.
Enrico Stegers idéer og filosofi
Enrico Steger er en meget sjelden type
mann. Jeg vil gjerne ta med hva han vil
kalle fram hos de som innrullerer seg
til denne uvanlige, spesielle undervisningsformen.
Steger: «Noen mennesker utvikler spesielle kvaliteter fordi de er store tenkere. Deres konstante streben etter nye
erfaringer leder dem ved en usvikelig
pasjon, et driv som igjen tillater dem
å krysse grenser. Denne JERNVILJEN
genererer nye typer innsikt og dyktighet som leder til store resultater. Slik
oppnår de tilfredsstillelse som igjen gir
dem STYRKE til å overvinne latskap og
lediggang. Å lære betyr å se ting hos
andre og ta det til seg! Omgi deg med
gode mennesker og du vil bli en av dem.
Folkene du omgås vil stadig forme deg
som person. De du omgir deg med vil
være med å forme hva du er».
Stegers arbeidsfilosofi: «Den menneskelige streben etter LYKKE og TILFREDSSTILLELSE skulle utføres på den mest
edle måten: ved perfeksjonering. Vi
søker å undervise dette.»
Stegers ord til rekruttene og grenaderene: «Slik velger vi personer, helter,
som velger nye stier: ‘Mennesker som
ikke er redd for å feile og som etterstreber edel forbedring. Absolutt DISIPLIN,
LYDIGHET, JERNVILJE og overveldende
STYRKE (spes. mental. Red anm.) er
kravene.’ Hvis du mener at du har slike
kvaliteter, eller at du gjerne vil oppnå
dem, da ta steget og følg oss! Den første
uken vil du strikt bli undervist og lære
det grunnleggende for disse egenskapene.»
Drømmekollegaen

Har tannteknikere bruk for å stå opp
tidlig om morgenen? Møte presis på jobben? Være vennlig og forekommende?
Gjøre arbeidet med største konsentrasjon og innlevelse og dyktighet? Respektere og verne om kolleger? Være med å
danne laboratoriet til et sammensveiset
team? Søke å forbedre seg selv og også
se etter bedre løsninger? Steppe inn og
hjelpe kolleger som feiler eller har problemer? Ikke kaster bort tiden til andre?
Høres ut som en super-person å ha på
laboratoriet, ikke minst som Lab-eier!

Vil du se hva undervisningsopplegget
ved Helden Campus detaljert består i,
så er dette linken dit:
http://www.zirkonzahn.com/us/education/education-center/zirkonzahn-heldencampus
Kursinnhold

Vi nevner likevel her litt av innholdet
i kurset: «Dental perfeksjon begynner
med rett utdannelse og parameterne
som benyttes i den er avgjørende for
den personlige utviklingen», mener Steger:
Presisjon
Sans for detaljer
Estetisk utforming
Renslighet
Pakking og presentasjon
Vedlikehold av verktøy
Arbeidsflyt

Alt dette er en del av begrepet perfeksjon. Det er også innlagt i kurset litt leksjon i markedsføring og noen prinsipper
til mental trening.
Morgenfugl og telefonløs

Morgenen starter med lett morgentrening som er obligatorisk. Det er hele
tiden en streng lydighet til reglene. Alle
ting som hører «verden» til må legges
bort og LOJALITET innen gruppa er av
største viktighet. Telefoner vil bli låst
inne og kontakt med utenverdenen
tillates ikke. Bryter noen disse forutsetningene, vil vedkommende utvises
umiddelbart.
Spørsmålet er

Hva får unge personer av i dag til å bli
med på et slikt strikt kurs i tannteknikk? Vel, dette er som vi skjønner ikke
bare et tannteknisk kurs, det er et kurs
i det å bygge personlig karakter og tilegne seg egenskaper som var verdsatt
i tidligere tider, og som holder også
i dag! Dessuten er dette spennende.
Unge i dag søker etter utfordringer og
noen gjør de mest «crazy» ting for å få
utløp for opplagret spenning som ligger
der pga. dagens sikre og trygge liv – i
vår del av verden i det minste. Stegers
opplegg burde være noe de fleste unge
tannteknikere eller aspiranter til yrket
burde prøve, utfra det jeg fikk se. Hadde
jeg vært ung i dag ville jeg ikke betenkt
meg. Jeg liker orden og retningslinjer,
selv om ikke alle synes det ser slik ut.
Men kan hende det er fordi «Military
School» ikke fantes da jeg tok til i yrket!
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Fine samtaler mellom oss og rekruttene i deres lab.
Køyestrekken uklanderlig
Antagelig den eneste fresermodellen i verden bygd med kamuflasjefront!
Stor konsentrasjon hos disse viderekommende «grenaderene».
Grenaderene var beredt på alt, så det ut til
Grunnleggeren Enrico Steger
Det hele startet med denne geniale saken, Zirkonografen.
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Kjære kolleger,
Tilhører dere min generasjon så har
dere sannsynligvis frest zirkon-kroner
og -broer med et håndstyrt freseapparat. Fantastisk mekanikk og en nytelse
å arbeide med. Tilpassingen var svært
bra. Materialet hadde et stort estetisk
potensiale og var i tillegg biokompatibelt, et ord som vi fort lærte oss og som
lovet godt for helsa til både pasient og
tilvirker. Produksjonsutstyret allment
beundret da det dukket opp på dentalmesser i inn- og utland, og vi fant fort
ut hvordan vi skulle bruke det. Armsystemet som holdt freseren og sonden
som skulle føres over overflaten til
kopien av objektet, ble kalt Pantograf.
Lite ante jeg den gang at prinsippet for
dette apparatet allerede var over 400
år gammelt. Den var faktisk den første
betydningsfulle oppfinnelsen som ble
gjort av en kar med navn Christoph
Scheiner i 1603 under et opphold i Dillingen i Tyskland. Mens han oppholdt
seg der møtte han en maler som fortalte at det fantes et apparat som ikke
| 10 | Tenner i Fokus | Februar 2017

bare kunne kopiere et hvilket som
helst bilde, men også forminske og forstørre det. Da kunstneren nektet å vise
ham det, fant Scheiner selv, i en drøm,
ut løsningen og bygde ut i fra matematiske utregninger et apparat som han
kalte «Parallelogrammos», i dag kjent
som Pantograf, som kunne brukes til å
lage nøyaktige kopier av bilder.
Cristoph Scheiner var født i 1575 gikk
på Jesuitengymnas i Augsburg fra
1591 til 1595 og ble deretter opptatt
som novise i et jesuittkloster i Landsberg hvor han leste metafysikk og matematikk ved siden av teologi og ble
viet til katolsk prest i 1609 i Eichstätt.
Han bodde så i Ingolstadt og begynte
der å studere fysikk og astronomi og
ble senere professor. Her holdt han
(1610-1617) forelesninger om solur
og praktisk geometri, astronomi og
optikk og holdt seminar om stjernekikkerter. Scheiner ledet også byggingen
av en ny jesuittkirke i Innsbruck. Han
konstruerte en stjernekikkert for erkehertug Maximillian III, landsfyrste av

Zirkonzahn Worldwide

Pantografens historie

Tyrol og fordypet seg også i øyeoptikk
og foretok målinger av hornhinnens
kromningsradius og pupillenes reaksjon på lys. Han beskrev i tillegg øyesykdommen grå stær.
Da Scheiner konstruerte «Pantografen»
var han allerede så berømt at hertug
Wilhelm V. av Bayern, som befattet seg
med kunst og vitenskap, kalte ham til
München for å vise seg apparatet som
han hadde bygd. Scheiner utviklet oppfinnelsen videre og forfattet i 1631 en
bok som ble utgitt i Roma med tittelen
«Pantographice seu ars delineandi».
Der forteller han om hendelsen som
ga ideen til oppfinnelsen og gir en så
detaljert beskrivelse av apparatet at leseren kunne bygge den selv. Scheiner
gir også praktiske råd til flere påbyggingsmuligheter. Tegneapparatet besto
av fire trestaver som ble satt sammen
til et parallellogram med bevegelige
hjørner. Det hadde en sporstift som
kunne føres langs linjene i en tegning
og en skrivestift som tegnet en forstørret
eller forminsket kopi av originalen.
Forts. side 12
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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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Stiftene hadde en fast avstand til hverandre. Byttet man om spor- og skrivestift ble originaltegningen forstørret
eller forminsket. Pantografen var opprinnelig en del av en perspektivmaskin,
med dette apparatet kan man avbilde
en hvilken som helst gjenstand og
den kan til og med projisere bilder på
krumme flater, noe som gjør den ideell
til vårt bruk. Pantografen er altså i dag
et arbeidsinstrument både for tekniske
tegnere, arkitekter og tannteknikere.
Det er fristende å komme med ytterligere opplysning om Scheiner, selv om
det faller utenfor vårt fag, og jeg lar meg
gjerne friste: I Ingolstadt, 6. mars 1611
oppdaget Christoph Scheiner sammen
med Johann Baptist Cysat det de kalte
solflekker. I årene 1626-1630 utarbeidet Scheiner boka «Rosa ursina sive
sol» hvor han nøye beskriver solflekkaktivitetene. Han påviser også at sola
har en omdreiningstid på 27 dager og
bestemmer dens hellingsvinkel . I siste
del av boka fører han imidlertid sitater
fra bibelen og kirkefedrene som bevis
på at sola går i bane rundt jorda og ikke
omvendt, som Galilei påsto. Scheiner
møtte sterk motstand blant sine ordens-

Da Scheiner konstruerte «Pantografen»
var han allerede så berømt at hertug
Wilhelm V. av Bayern, som befattet
seg med kunst og vitenskap, kalte ham
til München for å vise seg apparatet
som han hadde bygd. Scheiner utviklet
oppfinnelsen videre og forfattet i 1631 en
bok som ble utgitt i Roma med tittelen
«Pantographice seu ars delineandi».

brødre. Tanken om at sola, som var et
bilde på Gud, skulle ha flekker, var
utenkelig. Dette gjorde at han ordla seg
svært forsiktig, men sto fast på at solflekkene kunne observeres både med
kikkert og projeksjonsutstyr, derfor
unngikk han å dele skjebne med Galilei.
På Scheiners tid hadde man tre teorier
om verdensrommet: det Ptolemeiske,
hvor sola og månen og de den gang
kjente planetene Merkur, Venus, Mars,
Jupiter og Saturn dreide seg rundt
jorda; det Kopernikanske basert på det

heliosentriske system, samt Tyco Brahes verdensbilde som var et forsøk på
sammenbinding av det geosentriske
system med det heliosentriske system
dvs. her kretset månen og sola rundt
jorda, mens Merkur og Venus beveget
seg rundt sola, og Mars, Jupiter og Saturn beveget seg både om jorda og sola.
Multitalentet og jesuittpresten Christoph Scheiner døde av slag 18. juli
1650 i Polen.
Med hilsen Ttm. Stein Staal

Bursdager
NTTF Gratulerer

Søker eer tanntekniker l vikariat i perioden
2/5-17 l 1/7-18.
Vi produserer eller videreformidler alt av fast, avtagbar
og implantat protekk.
I cad jobber vi med 3Shape programvare, og vi freser
selv.
Digital Dentalteknikk søker en selvstendig og ansvarsfull
tanntekniker med gode samarbeidsevner.
Bør beherske norsk.
Søknadsfrist: 3 april 2017.
For mer informasjon ta kontakt med Morten Iversen på
tlf: 22 42 12 39 eller send mail l: ddtpost@online.no
Er dee av interesse for deg, vennligst send søknad l:
Digital Dentalteknikk AS
Postboks 1614 Vika, 0119 Oslo
E-post: ddtpost@online.no
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40 år

Jørgen Gerner
Ragnhild Fridheim Richter

26. februar
9. april

60 år

Terje Lindstrøm

24. februar

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

Naturlig tannfarget kaldpolymiserende akryl

Bilder: Antonio Lazetera, Tanntekniker, Savona, Italia

top.lign professional
„Det ypperste av temporære og permanente restaureringer“

top.line professional – utnytter kombinasjonen av protetisk stabilitet
og fysiologisk elastisitet.
Lett å behandle. Fremragende egenskaper. Estetiske resultater.
• allsidig | godkjent for bruk i temporære og permanente restaureringer
• fysiologisk bruddfast | fysiologisk bruddfast | anbefalt for implantatprotetikk
• lett å behandle | overlegen polerbarhet – svært nøyaktige resultater
For mer informasjon,
Kontakt: Hasse på tlf. 922 44 280
e-post: hasse@jacobsen-dental.no
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Tenner i Fokus ønsker å intervjue mennesker som har vært i tannteknikerfaget
i mange år, og som har interessante ting å fortelle fra fagets barndom.
Hvordan faget var organisert, og hvordan de fikk gjennomført utdannelsen,
er også interessant å få informasjon om gjennom en samtale.

På besøk hos
Trond Halvorsen
Stein Brath | st-brath@online.no

Trond Halvorsen er en interessant
samtalepartner i en slik sammenheng.
Han ble født i Kristiania i 1924. De første årene av sitt liv bodde han på Malerhaugen. Den gang var det langt på
landet. Det var før OBOS ble etablert,
og derfor lenge før de hadde tenkt å
bygge de kjente boligblokkene på Etterstad, rett over gaten for Malerhaugen. På den tiden var det grønne sletter
og bondegårder i området.
Det var fint å bo på landet, men leiligheten de bodde i var liten, så da familien etter noen år fikk kjøpt en større
leilighet i Bjerregaardsgate ved Falch-Ytters plass, flyttet de dit.
Tronds onkel var utdannet tannlege.
Han kom med forslaget om at Trond
burde bli tanntekniker. Onkelen hadde
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gjennom lengre tid lagt merke til Trond
var «fingernem». Han var flink med
hendene sine og derfor en god håndverker mente han.

Hos Johs. Christensen produserte han
noe avtakbar protetikk i kautsjuk, men
han hadde ikke vært der lenge før de gikk
over til å produsere protesene i akryl.

Etter at Trond var ferdig med eksamen
artium hjalp onkelen ham med å få
arbeid hos tre tannleger som arbeidet
sammen i Oslo. Her arbeidet han en
stund, men de kunne ikke hjelpe ham
med å få en fagutdanning. Han var da
så heldig at han fikk jobb hos tannteknikermester Johs. Christensen. Han
fikk ikke lærlingkontrakt, men han
fikk den teoretiske utdannelsen han
hadde behov for til å gå opp til svenneprøve. Den teoretiske utdannelsen
de fikk den gang var matematikk og
bokføring. Det var ikke utviklet noen
yrkesteori relatert direkte til faget. Han
klarte svenneprøven med glans.

Trond var også med i produksjonen av
kroner og broer. Den første tiden produserte de disse produktene i gull og
porselen, men til forskjell fra dagens
porselensproduksjon, brukte de da
prefabrikkerte fasetter. Disse ble tilpasset til de preparerte tennene før de
ble isolert og plassert i voksskjelettet.
Før voksskjelettet ble investert fjernet
man fasadene. Skjelettet ble støpt og
deretter pusset og polert. Så ble porselensfasadene replassert og tilpasset før
de ble sementert på kronen eller broen.
Men Trond var også med på akrylrevolusjonen også her. Gull–akrylkroner og

-broer overtok markedet. Disse arbeidene var vanskeligere å produsere enn
den produksjonen vi har sett i senere
år. Den gang som nå, måtte tannteknikeren modellere gullskjelettet i voks.
Man måtte som vi fortsatt gjør, montere
mekaniske fester for akrylfasadene
før støping. Etter støping og pussing
ble gullet i fasadeområdet malt med
en selvherdende eller varmeherdende
grunnmasse i tennenes hovedfarge.
Så ble fasadene vokset opp med største nøyaktighet. Deretter ble kronen/
broen støpt ned i kuvett. Voksen ble
deretter skylt ut, og akrylen som besto
av pulver og monomer ble blandet og
presset inn på arbeidet. Først ble dentin presset inn. Deretter ble noe dentin
i incisalområdet fjernet og incisalfarget akryl presset på. Akrylen måtte
deretter herde under press i varmt
vann. Kronen eller broen ble så fjernet
fra gipsen den var montert i med stor
forsiktighet. Nå var det viktig å være
forsiktig så man ikke perforerte kronene eller fikk ødelagt kronekanten.
Det var vanskelig nok med kuvettprosessen på enkle kroner og småbroer.
Verre var det med store broer. Her
brukte man en spesielkuvett med tredelt overdel. To av overdelene ble presset mot broen i 45 graders vinkel, og

del tre presses ned over del en og to
mot broen.

at han har laget vanvittig mange er det
ingen tvil om.

En av alle de broene Trond lagde i perioden han arbeidet hos Johs Christensen var en frontbro til kong Haakon. Så
som han sier, så kunne han vel ikke
ha vært så verst som fagmann når han
fikk tildelt et slikt oppdrag.

Han forteller at det er mange kjente
mennesker som går og har gått rundt
med tenner som han har laget.

Det var ca. 25 ansatte hos Johs. Christensen i tiden Trond var ansatt der.
Han trivdes godt i denne bedriften og
det var et godt kollegialt fellesskap. En
ung dame i dette fellesskapet ble han
etter hvert veldig begeistret for. Ja, så
begeistret ble han at de ble et par, og
deretter ble det giftemål.
Senere fikk Trond jobb hos tanntekniker Svendsen på Vipla-laboratoriet.
På Vipla-laboratoriet konstruerte han
stålproteser, og han fikk stor erfaring
med reguleringer. De laget både faste
og avtakbare reguleringsapparater.
Etter noen år fikk Trond jobb på den
kommunale tannklinikken i Wessels
gate. Her ble det også mye reguleringsarbeider. Han vet ikke hvor mange adamsklammere, labialbuer, fingerfjærer
og Andresenplater han har laget, men

I den tiden Trond var aktiv i faget,
hadde de en aktiv forening for svenner i tannteknikerfaget. Foreningen
hadde over 30 medlemmer og hadde
møter en gang hver måned. Her var
han aktiv, og var også med i styret. I
starten var dette en ren interesseforening, men etter en tid ble foreningen
«kuppet». Etter «kuppet» ble foreningen en fagforening tilknyttet Gullsmedarbeiderforbundet.
Trond var også med i svenneprøvenemda i en periode.
I dag har Trond Halvorsen blitt 93 år og
fikk leve sammen med sin tannteknikerkone helt til hun døde for 3 år siden.
Han er overraskende sprek og bor i 3.
etasje i et hus uten heis. Minst to ganger pr uke går han lange turer sammen
med en kamerat, og han har fortsatt bil
som han bruker flittig.
			

NYTT

ORGANISATORISK SMÅ

Annet
7%

NTTFs medlemmer

Pensjonist
16 %

Medlemmene i Norges Tannteknikerforbund (NTTF) er hovedsakelig tannteknikere med norsk
autorisasjon. De fleste medlemmene er yrkesaktive og tannteknikere som pensjonerer seg kan
beholde medlemskapet. Tannteknikerstudenter kan melde seg inn som studentmedlemmer
i studieperioden. På årsmøtet i 2016 ble det besluttet å innføre en ny medlemskategori,
interessemedlem, for personer som ikke har norsk autorisasjon som tanntekniker og som har
en interesse i bransjen.
Figuren viser fordelingen av NTTFs medlemmer pr. 31.12.2016. De yrkesaktive (eier, ansatt,
annet) utgjør 72 prosent av medlemsmassen.

Kontingent og serviceavgift
Alle NTTFs medlemmer, utenom studentmedlemmene, betaler medlemskontingent. Nivået
på kontingenten henger sammen med hvilke rettigheter man har. Den vanlige kontingentsatsen på kr 2 990 i året betales av de yrkesaktive medlemmene og de har fulle
rettigheter i forbundet og på årsmøtet (stemme-, tale- og forslagsrett). Pensjonist- og
interessemedlemmene betaler kr 600 i kontingent, og de har ikke stemmerett på årsmøtet.
Alle har full tilgang til NTTFs medlemsfordeler.
Dersom et medlem er hel- eller deleier i et laboratorium, plikter vedkommende til å betale
serviceavgift til forbundet. Disse betegnes ofte bedriftsmedlemmer. Serviceavgiften er satt
sammen av en grunnsats og en årsverkssats. Begge satsene er avhengige av antall ansatte
på laboratoriet.

Eier
49 %

Student
11 %
Interesse
1%
Ansatt
16 %

Medlemskontingenten
faktureres kvartalsvis og
serviceavgiften faktureres
i utgangspunktet månedlig.
På forespørsel kan
serviceavgiften faktureres
kvartalsvis. Alle oppfordres
til å motta fakturaer på
e-post og betale med
avtalegiro. Ta kontakt med
daglig leder i NTTF ved
ønske om endringer.

NTTF har
fått Vipps
#71486
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Ny medlemsfordel fra
Codan Forsikring
Norges Tannteknikerforbund har inngått et samarbeid med Codan Forsikring som gir deg som medlem
tilgang til noen av markedets beste forsikringer, gode rabatter og en rekke tilleggstjenester. Forsikring er
erfaringsvis en av de mest verdsatte medlemsfordeler i organisasjonslivet. Vi er derfor stolte av å kunne
gi deg som medlem et enda bedre og mer helhetlig forsikringstilbud. NTTF håper at mange vil benytte seg
av tilbudet.
Dine medlemsfordeler

• Inntil 20% rabatt på forsikring
Få 5% medlemsrabatt og inntil 15% tilleggsrabatt hvis
du samler dine forsikringer hos Codan
• Fastpris på innboforsikring
Pris avhenger av forsikringssum og hvor man bor.
Innbo Standard får du fra kr 711,- og Innbo Pluss fra
kr 987,- per år
• SAS EuroBonus-poeng
Få 200 poeng for hver tusenlapp du betaler i forsikringer hos Codan – hvert eneste år
Oppstartskampanje

Blir du ny kunde innen 31. mars får du samme pris på
bilforsikring år to!

Alle medlemmer som benytter forsikringsavtalen får automatisk en forsikring mot ID-tyveri og misbruk på nett
– uten kostnader og egenandel.
Du kan sjekke pris på codanforsikring.no eller ringe
06300. Husk å oppgi at du har medlemsavtale via Norges
Tannteknikerforbund. Codan ordner selvfølgelig alt det
praktiske ved bytte av forsikringsselskap.
Om Codan Forsikring

Codan Forsikring er et av Skandinavias største forsikringsselskaper, og tilbyr skadeforsikring til privatpersoner og
næringsliv i Norge. Selskapet er forsikringsleverandør
til blant annet Politiforbundet, Norges Golfforbund, Norges Seilforbund, Norges Sjakkforbund og Norsk Bobil- og
Caravan Club.

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
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Medentika - garanti på våre produkter samt implantater fra andre produsenter

nogusra@nogusra.no
Tlf: 22 96 61 00

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

Nogusra AS - Tlf: 22 96 61 00 - nogusra@nogusra.no
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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 femtende artikkelen har vi besøkt Hedmark Dental på Kongsvinger.

På besøk hos
Hedmark Dental
Stein Brath | st-brath@online.no
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HEDMARK DENTAL PÅ KONGSVINGER
Denne gang har TIF tatt en tur til
Kongsvinger og Hedmark Dental.
Her treffer vi Rune Larsen. Rune
er eier og eneste avsatte på
laboratoriet. Han forteller at han har
akkurat kommet hjem fra Kroatia,
hvor han har jaktet på villsvin.
Rune startet sin tanntekniske karriere på
Kongsvinger Centrallaboratorium som den
gang var eiet av Harald Gihle.
Det hele startet med at han fikk seg sommerjobb som bud her i 1980, 15 år gammel. Da sommeren var over og han burde
begynne på skolen igjen, hadde han mere
lyst til å jobbe. Det ble til at han tok er friår
fra skolen til fordel for jobbing på Kongsvinger Centrallaboratorium. Året deretter
tok Rune handelskolen samtidig som han
fortsatte å jobbe på laboratoriet.
Etter handelskolen fikk han tilbud om å
fortsette å jobbe hos Harald Gihle, nå på
heltid. Dette tilbudet takket Rune ja til, og
det ble til at han fikk fagutdanning som
tanntekniker på Kongsvinger Centrallaboratorium. Han gikk opp til svenneprøve
som paragraf 20 kandidat etter endt læretid. Et par år deretter tok han mesterbrev.
Det ble til at Rune jobbet hos Harald Gihle
i 22 år. Da kom laboratoriet til et veiskille.
Harald Gihle ville pensjonere seg, og Rune
fikk tilbud om å overta sammen med en
kollega. Rune ville heller starte for seg selv,
og i 2002 startet han opp med eget laboratorium.
Han startet opp i lokaler i et kjøpesenter
som heter Pyramiden. For 5 år siden skulle
lokalene der renoveres. Da flyttet han til
nåværende adresse. Disse lokalene er lyse
og hensiktsmessige, de ligger sentralt til i
sentrum og har stor parkeringsplass rett
ved. De lokale kundene holder til i umiddelbar nærhet, men Rune har også en del
postkunder.
Etter mange år i faget er fortsatt Rune glad
i faget, og «elsker» å lage tenner. Han har
trofaste kunder som har sendt arbeider til
ham fra dag en. De vil ikke ha «kinatenner».
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Rune har spesialisert seg på krone/
bro, og har utelatt avtakbar protetikk.
Dette har han gjort for å få mer flyt i
produksjonen.
For et og et halvt år siden la Rune om
produksjonen fra analog til digital. I
dag blir 98 prosent skannet. Han har
egen skanner, men får arbeidene frest
hos en kollega. Alle arbeidene som blir
fremstilt digitalt, er produsert i zirkonium. Han angrer på at han ikke har
begynt digitalt tidligere. Det har blitt
en helt ny hverdag.
Ingen av kundene til Hedmark Dental leverer digitale avtrykk. Rune har
kunnskapen til å ta det i mot, og venter
bare på første oppdrag.
Rune har stor tro på fremtiden. I og
med at han har så stabil kundekrets
med en god aldersspredning, håper
han på relativ stabil produksjon framover. Han erkjenner at han er sårbar
siden han er alene, men det innebærer
at han full kontroll på produksjonen
når det gjelder kvalitet og leveringstider. Det har ikke hvert behov for utstrakt bruk av markedsføring, men den
beste markedsføringen er å levere gode
arbeider til avtalt tid. Da Rune begynte
for seg selv var hans intensjon å ha en
relativ normal arbeidstid og en anstendig lønn. Det har han greid.
For å holde seg oppdatert i tannteknikerfaget er Rune også medlem av flere
internasjonale Facebook-grupper. Damaged Goods, Dental Art og Dental Technician World Wide er slike grupper.
Her kan man få hjelp til å løse faglige
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problemer, få kontakt med kolleger og
få faglig informasjon fra likesinnede.
Som nevnt i innledningen har Rune
en stor interesse ved siden av tenner
og familie. Han tar seg gjerne en utflukt til England for å jakte på duer.
Han reiser flere ganger i året til Tunisia eller Kroatia på villsvinjakt,
og ikke minst går rådyrene på hedemarken en usikker fremtid i møtet
når det er jakttid og Rune er ute i
jaktterrenget. Noe han er ofte.
Villsvinjakten i Tunisia er jakt på ville
villsvin. Tunisia er et muslimsk land,
og av den grunn spiser befolkningen
ikke svinekjøtt. Villsvinene er derfor
bare i veien. Det er så mye villsvin i Tunisia at det er behov for redusering av
bestanden, og det er her Rune og andre
hjelper til. Villsvinflokker er til besvær
for landbruket i landet. Jegere som vil
bruke tid på reduksjon av bestanden
blir derfor sett på som helter i Tunisia.
I den senere tid er man blitt frarådet
å reise til Tunisia, og Rune har derfor
valgt å jakte på villsvin i Kroatia i stedet. Han har som nevnt tidligere akkurat kommet hjem fra Kroatia. Her har
han vært med på drivjakt. Med dette
menes at en gruppe jegere med hunder jager viltet i en retning hvor andre
jegere i har satt seg på post i påvente
av at viltet blir jaget mot dem. Dette er
en jakt som er intens og spennende, og
som Rune sier, får man et fantastisk
adrenalinkikk når man hører hundene
og viltet nærmer seg skuddhold.
Beskatningen av duer på landet i Eng-

land er også nødvendig med tanke på
landbruket. Rune er her på duejakt en
uke pr. år. Han har fått jaktvenner i
England og trives der. Denne jaktuken
er viktig for ham.
I tiden september til desember bruker
Rune all fritid på dagtid i helgene til
rådyrjakt. Denne jakten foregår i hans
nærmiljø i hedmarkskogene. Som de
fleste har fått med seg gjennom media
har ulven blitt et problem i Hedmark.
De siste årene har jaktlaget som Rune
er med i byttet jaktområde på grunn
av ulvefare. De turte ikke lenger slippe
hundene sine løs i det gamle område.
Faren for å miste en eller flere av jakthundene ble for stor.
Rune har egen hund som han bruker
på rådyrjakt. Som han sier så er den
ultimate jaktopplevelsen å gå alene på
jakt sammen med hunden, og oppleve
det utrolige samarbeidet mellom hund
og jeger i jakt sammenheng.
Elgbestanden har gått drastisk ned
i skogen rundt Kongsvinger. I 2014
kunne man felle 470 elg. Nå er kvoten redusert til 330 elg, men man har
problemer med å felle så mange dyr
på grunn av den reduserte bestanden.
I Värmland i Sverige hadde man elgkvoter på 17 000 elg. I dag er kvoten
3 000 elg.
Dersom Rune fortsetter å ha en bedrift
som går godt. Noe han har stor tro på,
og dersom det fortsetter å være villsvin, duer og rådyr å jakte på, ja da vil
han få en lykkelig framtid.

stilling

ledig

Vi søker nå etter en erfaren tanntekniker
til vår porselensavdeling.
Jobben vil gi deg utfordringer innenfor hele fagfeltet fast protetikk og byr på gode utviklingsmuligheter. Stillingen innebærer en del pasientkontakt.

Om stlillingen

Søknad med CV sendes:

• Antall stillinger

1

Dentalforum as

• Type stilling

Fast stilling, heltid

Postboks 6553, Rodeløkka

• Lønn

Etter avtale

N-0501 Oslo

• Arbeidssted

Oslo

Norge

• Kontaktperson

Jannicke Wist Aga, tlf. 476 40 228

• Søknadsfrist

Snarest og senest innen 20. mars 2017

• Tiltredelse

Etter avtale

Eller pr. mail til:

jannicke@dentalforum.no

Er du nøyaktig, har godt humør, evne og vilje til å stå på i et positivt og hektisk miljø?
Send oss en skriftlig søknad pr. post eller mail innen 20. mars 2017.
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Merk søknad med ”porselenstekniker”.
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Jannicke Wist Aga
på telefon 476 40 228 eller send en e-post til: jannicke@dentalforum.no
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kikkut.no

Dentalforum AS er et av landets ledende tanntekniske laboratorier. Vi er i dag 18 ansatte på laboratoriet
her i Oslo og i stadig vekst. Vi tilbyr alle typer tanntekniske produkter, og er helt i front når det gjelder nye
produksjons-metoder. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Sinsen. Du vil bli en del av et laboratorium
som legger stor vekt på utvikling av kunder, medarbeidere og produkter

Fagdag og kurs ved
tannteknikerutdanningen
HiOA 27.–28. april
Av Trude Myhrer, studieleder HiOA

Velkommen til fagdag og kurs ved tannteknikerutdanningen,
Høgskolen i Oslo og Akershus i april.

Utdanningen og NTTF gjentar suksessen fra to år tilbake og inviterer til
faglig påfyll for studenter, praksisbedrifter og tannteknikere fra hele landet
torsdag 27. april. Vi starter kl. 12.00
med en matbit og deretter fylles ettermiddagen med aktuelle faglige temaer
fra tannteknikerutdanningens ansatte,
samt informasjon og diskusjon om aktuelle saker av betydning for tanntek-

nikerprofesjonen og utdanningen vår.
Torsdag ettermiddag vil det også bli
foredrag innen bittfysiologi ved professor Asbjørn Jokstad fra odontologisk
fakultet, Universitetet i Tromsø.
Fredag arrangeres det kurs i samarbeid mellom HiOA og NTTF. Dette legges opp som del av kursprogrammet
for NTTFs medlemmer og det blir kurs

i intraoral skanning, framstilling av
modeller ved hjelp av 3D-print, virtuell artikulering og design ved hjelp av
CAD/CAM. Fokus legges på arbeidsflyt
i produksjonen. Kurset blir både praktisk og teoretisk.
Programmet er under utarbeidelse,
men sett av datoene for to hyggelig
dager med faglig påfyll i Oslo.

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
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SØRLANDET TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
OSLO OG AKERSHUS TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103 - 2151 ÅRNES
E-mail: terli@live.no
SOGN OG FJORDANE & MØRE OG ROMSDAL TANNTEKNIKERFORENING
v/Runar Aamelfot, Runar Aamelfot Tannteknisk Laboratorium
Postboks 146, 6002 ÅLESUND
Telefon 90 68 66 79, E-mail.: runar@aamelfot.no
VESTFOLD OG TELEMARK TANNTEKNIKERFORENING
v/Jürgen Spehr, Grenland Dentallab.
Postboks 1053, 3905 PORSGRUNN
Telefon.: 35 55 09 88, E-mail.: gdental30@hotmail.com
HEDMARK OG OPPLAND TANNTEKNIKERFORENING
v/Inger Dervo, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450, E-mail: inger.dervo@bbnett.no

Planmecas åpne CAD/CAM-løsning

Den ideelle kombinasjon
Skann

• Åpen løsning for alle digitale filer
• Høy presisjon for protetiske arbeider
• Integrert arbeidsflyt for klinikker og
laboratorier

Planmeca PlanScan®
Planmeca PlanScan® Lab

Design
Planmeca PlanCAD® Premium

Produser
Planmeca PlanMill® 50
PlanEasyMill™ fresesenter

www.planmeca.com

www.plandent.no
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Etterutdanning i CAD/CAM
Inspirert av Alex Trashuk, som fikk tildelt NOD stipendet i 2014, skrev jeg min søknad rett
før fristen løp ut. Jeg vurderte lenge hva jeg kunne bruke stipendet til. Jeg hadde mest
lyst til å ta kurset her i Norge, men mulighetene var større i Tyskland. Siden jeg er tysk
kunne jeg bruke dette til min fordel. Derfor valgte jeg min tidligere heimat München.
Av Caroline Wabnitz
Stripelysskanner fra zfx. Foto: Caroline Wabnitz

Gjennom å jobbe sammen med flere
tannleger ved Ludwig Maximillian Universität (LMU) tidligere og et lignende
kurs i implantatprotetikk for 3 år siden
visste jeg, at her er det masse kunnskap å hente.
Den digitale delen blir større og større
i vårt arbeidsliv og det er nesten uomgjengelig å bli konfrontert med CAD/
CAM. Temaet er så stort at det er
vanskelig å få seg en oversikt over de
forskjellige systemene, software, hardware og materialer. Ved LMU kunne
jeg få innblikk i alt dette.
Kurset i CAD/CAM er en felles videreutdanning for både tannteknikere og
tannlegene. Det er delt opp i tre moduler (A, B og C) som hver varer to dager
i februar, juli og desember. I tillegg var
det off-campus moduler på nett. Disse
består av 12 videoer som handler om
digitalisering, rapid prototyping og
firmaer som Sirona, KaVo osv. Å ha
besvart og bestått multiple choice
spørsmålene til hver eneste video var
en forutsetning for å kunne delta i den
avsluttende eksamen.
Modul A

Ved modul A lærte gruppen om grunnleggende kunnskap om CAD/CAM. Jo| 24 | Tenner i Fokus | Februar 2017

seph Schweiger forklarte at zirkonia er
en «killerapplikasjon». Det betyr at vi
bruker materialer som kun kan forarbeides med CAD/CAM. Dessuten ble vi
kjent med intraoralskanner og noen av
disse kunne vi teste ut under profesjonelle anvisninger. Jeg testet omnicam
fra Sirona og True Definition fra 3M.
Sistnevnte var interessesant, fordi behandleren ser kjeven i 3D på skjerm
mens han har 3D-briller på.
Senere fikk vi lov til å gå inn i hjertet
av universitetet, nemlig der hvor skannerne og fresmaskinene står. Vi ble
delt opp i små grupper som fikk kursing om materialer, dental softwares
og fresmaskiner. LMU-teamet demonstrerte hvordan de forskjellige skannerne og fresmaskiner fungerer.
Modul B

Ved modul B hadde jeg en sjelden sjanse
til å preparere en molar i overkjeven.
Både tannteknikere og tannleger fikk
vinkelstykke og diamantbor til å slipe
en tann til en pilar, der det skal lages en
zirkoniakrone på. Dette var en fantastisk
mulighet for å få en bedre forståelse av
hvordan tannlegen jobber og hvilke problemer de støter på underveis. Jeg synes
det var kjempegøy, men noen av tannlege-amatørene begynte å svette.

Etterpå designet vi kroner på utvalgte
datamaskiner med deres software. Utrolig hvor lik disse er, likevel må en forandre sine tankemønster for å bruke dem.
Prof. Edelhoff viste preparasjonsmåter
og sementeringstekniker. Det har blitt
svært viktig for oss tannteknikere å
vite noe om. Ifølge min erfaring gjør
dette oss til en enda bedre samarbeidspartner.
Bogna Stawarczyk forklarte om de
forskjellige zirkonkeramer fra 1. til 3.
generasjon. Noe som er veldig avgjørende når en står foran tannlegen og
skal foreslå hvilken type material som
skal brukes.
Ved foredraget av Ralph Requier hadde
jeg en aha-opplevelse. Han sier at «man
har større muligheter når man jobber
med et åpent system, men også flere
feilkilder. Når man jobber med et lukket system er man låst til det, men
kan stole på at komponentene jobber
sammen. Det betyr mer sikkerhet i en
digital workflow.»
Jan-Fredrik Güth forklarte og definerte
begreper som nøyaktighet og presisjon.
Det er viktig for å kunne gjenskape restaurasjoner.

Modul C

Ved modul C hadde jeg en kjempestor
fordel pga. den nye skanneren vi fikk
på labben i fjor høst. På den hadde jeg
konstruert i flere måneder. Nå sto eksamen for døra.
Men først hørte vi interessante foredrag
om guided surgery, implantatsystemer
og planleggingsmåter av Prof. Katja
Nelson (Uniklinikk Freiburg), Gerhard
Stachulla, Udo Höhn (Fa. DentaCore)
og Prof. Dr. Daniel Edelhoff. I forkant
kunne jeg velge ut det implantatsystemet jeg ville bruke ved å lage en
stand for guided implantasjon. Vi ble
delt opp i små grupper og ble veiledet
gjennom hele prosessen. Det er faktisk
et område der tannteknikere trenger
mer opplæring for å kunne kommunisere presist med kirurgen. Senere
forklarte Kurt Fiedler fra Ivoclar om de
forskjellige glaskeramer. Hans undervisning var morsom og holdt oss engasjert til sent på natt.
Da den teoretiske delen over fire sider
var besvart, gikk vi over til å designe
en krone. Deretter skulle tannlegene
preparere en fantommodell og skanne
den, mens tannteknikerne designet
en bro på data. Etter at eksamen var
ferdig fikk vi selv lov til å implantere
i øvingskjever. Igjen, en «once in a lifetime»-opplevelse. Vi kunne velge to
av fire systemer. Jeg valgte Straumann,
der jeg satte to implantater med en
guided skinne i en underkjeve ved molarområde. Fra Nobel Biocare fikk jeg
en tannløs overkjeve, der vi først skulle
sette anker pins for å feste standen til
bein og deretter fire implantater.

Caroline sliper pilar
på fantommodell.
Foto: Caroline Wabnitz

Design av stand på 3shape Implant Studio.

Jeg fikk nesten lyst til å bli kirurg.

Foto: Caroline Wabnitz

Tradisjonen tro fikk hver deltaker sin
attest «Ekspert i CAD/CAM styrte restaurasjoner» fra julenissen i egen
høye person.
Alt i alt føler jeg, at jeg har fått mer
forståelse for digital tannteknikk. Vi
skrapte på en måte på overflaten og
hver eneste deltaker kan nå finne ut
for seg selv på hvilket område man vil
fordype seg i.
Til slutt vil jeg takke NTTF, NOD,
Grenland Dentallab. og Artinorway
som gjorde dette mulig. Dessuten
Ludwig Maximillian Universitet og
teamwork-media forlag.

Guided Surgery med Straumann Implantater.
Foto: Joseph Schweiger

Norsk Orthoform Depots
Utdannelsesfond
Caroline Wabnitz fikk tildelt stipend
fra Norsk Orthoform Depots (NOD)
Utdannelsesfond september 2015.
Desing av hybridkrone med
AmannGirrbach sin exoCad.

Fondets intensjoner er å bidra til å styrke
etter- og videreutdanningsmulighetene for tannteknikere.

Foto: Caroline Wabnitz
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Overgang til
nytt leielokale
Jeg har leid lokale for mitt laboratorium i samme bygård i ca. 4 ½ år, og er i
ferd med å ”vokse ut” av lokalene, og er derfor på utkikk etter større lokaler. Utleier har informert om at det snarlig vil bli ledig et større og passende
lokale i samme bygård. Han sier at jeg han få leie lokalet mot at jeg står ansvarlig for tap dersom han ikke får leid ut lokalene jeg leier i dag frem til leieperioden går ut 31. desember 2018. Utleier virker svært ivrig, og har allerede
sendt meg ny leiekontrakt som han har signert, og som han vil at jeg skal
signere ”før det er for sent”. Kan utleier kreve dette?
						n.n
Du har oversendt leiekontraktene, som begge er basert på ”Standard leieavtale for
næringslokaler (brukte/”som de er” lokaler).
Den ene kontrakten (heretter ”gjeldende kontrakt”) gjelder eksisterende leie av
lokale (heretter ”gjeldende lokale”), og har en avtalt leieperiode frem til
31. desember 2018.
Den andre kontrakten (heretter ”den nye kontrakten”) gjelder mulighet for leie av
nytt lokale i samme bygård (heretter ”nytt lokale”), og har en foreslått leieperiode
fra 1. februar 2017 til 31. januar 2022.

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.

Jeg forstår at det er ditt ønske å komme ut av gjeldende kontrakt og gjeldende lokale
og bytte til nytt lokale som den nye kontrakten regulerer. Utleier har sagt at det er
greit, men på betingelse av at du sitter med den økonomiske risikoen ut leieperioden
for gjeldende kontrakt og lokale, med andre ord fra det tidspunkt du sier opp
gjeldende kontrakt og til 31. desember 2018. Det er på generelt forretningsmessig
grunnlag ikke å anbefale at du sitter med risikoen for at utleier ikke får leid ut
gjeldende lokale i denne perioden, da du i så fall vil stille med en form for garanti for
at utleier får dekket leie for gjeldende lokale.
Utleiers økonomiske incentiv til å finne en ny utleier til gjeldene lokale hvis du er
forpliktet til å betale husleien uansett, vil etter vår vurdering heller ikke være stor.
Hvis utleier for eksempel også har et annet lokale som står tomt, vil han antagelig
heller søke å skaffe leietagere til dette lokalet, da du uansett må betale husleie hvis
gjeldende lokale står tomt. Hvis utleier heller tilbyr annet lokale, vil du fortsatt måtte
garantere for leiesummen frem til gjeldende kontrakt løper ut.
Vurderingstema er derfor om det er mulig for deg som leietaker å komme deg ”helt”
ut av gjeldende kontrakt. Dette beror på en tolkning av gjeldende kontrakt. Da det
er en standardkontrakt som er brukt, er ordlyden forholdsvis klar, og det gir lite

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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www.ka-rasmussen.com

TRIBOS 501 protesetenner

1

Tre sjikt, med høy fargestabilitet, hardhet og
arbasjonshold fasthet. Front tenner i tradisjonell, og
volumiøs utforming. V og LV med naturlig 3 dimensjonal
utforming gjør at tannen kan vris til alle posisjoner og
akser, uten at det interdetale området må åpnes mye.

2

For diatorikker kan man velge 3 ulike morfologier:
1. Primær
2. Sekundær

3

3. Sekundær abrasjon.

TRIBOS Tunnel wax og Tribos Modelling wax
Tribos Tunnel wax er en veldig myk og glatt voks for posisjonering av Tribos 501 protesetenner.
Tidsbesparende - bare sett tennene på kjevekammen og fest med Tribos Modelling Wax.

CAD/CAM voks For
Partielle Proteser
• Stabil i form og volum.
• Bruddsikker.
• Skarpe konturer.

CAD/CAM voks blanks
• Stabil vokssammensetning gjør at fresen kan arbeide på
smale områder.
• Homogen overflate - gir en speilblank overflate.
• Smelter ikke i arbeidsområdet og avsuget forblir
effetivt.
• Rest-fri, temperaturstabil og investment kompatibel
microvoks.

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling.
800 41 941
Lik oss på Facebook
for oppdateringer og tilbud.

Grey

Beige

White

Blue

Green

14/20 mm

14/20 mm

14/20 mm

14/20 mm

20/25 mm

Hard (2)

Hard (3)

Hard (4)

Hard (4)

Elastisk (1)
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rom for tolkning. I gjeldende kontrakt fremkommer det
at leieforholdet ikke kan sies opp i leieperioden. Det er
hjemmel for inngåelse av slik binding i husleieloven § 9-2
første ledd.
Det følger videre av husleieloven § 9-2 annet ledd at ”[e]n
tidsbestemt leieavtale kan sies opp i leietiden i samsvar med
bestemmelsene i §§ 9-4 til 9-8, dersom det er avtalt …”. Slik
avtale synes ikke å foreligge.
Basert på det ovennevnte vil det ikke være mulig å si opp
gjeldende kontrakt slik den er utformet, hverken for utleier
eller leietaker. Den eneste måten for deg som leietaker til
å komme deg ut av gjeldende kontrakt på, vil være dersom
utleier har misligholdt avtalen, og at slikt mislighold gir
rett til å heve kontrakten. Det foreligger ikke opplysninger
om mislighold fra utleier sin side. Da ditt ønske i alle tilfelle
er å fortsette i et nytt leieforhold med samme utleier, anser
jeg heller ikke vurderingen som relevant, all tid dette vil
skape konflikt mellom partene.
Selv om det er de samme partene i kontraktsforholdet, er
det to separate kontraktsforhold. Det at du inngår en avtale
med utleier om leie av et annet lokale vil med andre ord

ikke påvirke det gjeldende leieforholdet. For at det skal
bli en slik effekt må man inngå en separat avtale hvor
det fremgår at man er enige om at det nye leieforholdet
erstatter det gjeldende, alternativt at det utarbeides vedlegg
til én eller begge avtalene.
Jeg anbefaler at du forsøker å forhandle med utleier
om en løsning der du ikke løper økonomisk risiko for
at lokalet du leier i dag ikke blir leid ut. Relevante
forhandlingsmomenter vil kunne være at utleier får leid ut
et større lokale, samt at utleier kjenner leietager.
Etter både gjeldende og ny kontrakt har du ikke tillatelse
til å fremleie lokalet uten etter samtykke fra utleier. En
alternativ ”mellomløsning” kan være at du inngår en avtale
med utleier der du får mulighet til å fremleie gjeldende
lokale. Det er da viktig at du får tillatelse til å fremleie
lokale uten kontroll fra utleier. Ved dette alternativet vil
du likevel stå ansvarlig for å betale husleien, og derfor
løpe en økonomisk risiko. Selv om du har en økonomisk
forpliktelse til å betale husleie, og slik en risiko, har du i
det minste kontroll over fremleieforholdet
-o0o-

Medlemsfordeler
F OR AL L E MED LEMMER

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

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

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

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
Rådgivning på generell basis for spørsmål relatert til
arbeidsmiljøloven, tannteknikeroverenskomsten mv.
For konkrete saker, bes medlemmer ta kontakt med vår
medlemsadvokat, KPMG Law.
Gratis advokathjelp både jobbrelatert og for private saker,
inntil 1 time per sak. Inntil 2 timer gratis per sak for deg
som har vært medlem over 3 år. KPMG Law, Advokat
Aleksander Ryan Tlf 406 39 050
Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)
Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Statoil, Choice
Hotels Scandinavia, Thon hotellene, Scandic Hotels,
Norengros, Sixt, Vianor og private forsikringer – for mer
informasjon og hvordan du benytter medlemsfordelene,
logg deg inn på www.nttf.no sine medlemssider
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Automatisk innmelding og rapportering til Norsk Pasientskadeerstatning
Rådgivning i oppfyllelse av myndighetskrav, herunder forskrift medisinsk utstyr, Helsedirektoratets utstyrsregister,
Datatilsynets registrering, nye og justerte lover og
forskrifter for bedriftseiere, arbeidsgivere og laboratorier
Varsler når det er offentlige anbudsrunder på tanntekniske
produkter
Rabatter på administrasjonskostnadene ved lovpålagt
Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP) gjennom Storebrand
Livsforsikring, tlf 08881, informer om at du er NTTF-medlem
Gunstig premie på lovpålagt yrkesskadeforsikring
gjennom Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00
Gunstig forsikringstilbud ved sykdomsavbrudd, samt
ulykkesforsikring gjennom Matrix Insurance, tlf 23 20 79 00
Gunstige forsikringer for bedrift, bygning, eiendeler mv
gjennom Matrix Insurance
Helseforsikring for deg og dine ansatte til rabattert
premie gjennom Storebrand Livsforsikring, tlf 08881
informer om at du er NTTF-medlem.
Deltakelse i rabattprogram med rabatter hos Bring,
Jetpack, Dekkmann, Ford, Hogia, RS Bilpartner, CHAQWA
kaffe og kaffemaskiner, overtidsmat fra Peppes Pizza,
Impact og People4you rekrutteringstjenester, NoDSGN,
Interflora, Top-Print, Custodis, BergHansen og Lyreco.

Straumann® Novaloc®
Retensjonssystem til dekkproteser

OVERFLATE.

Innovasjon som er slitesterk og holdbar.

PRESTASJON.

Komponenter med lang levetid.

PASIENTOMTANKE.

Øker komforten og skaper trygghet.

_tekbl_Novaloc_aug.indd 1

BRUKERVENNLIG.

Enkel håndtering av komponenter og verktøy.

FLEKSIBILITET.

Mulighet for rette og vinklede distanser.

ORIGINAL.

Originalkopling fra Straumann®.

11.09.2016 21:26:30
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Tannteknisk
utstyr til salgs

Bli med til
IDS i Køln!

KUN FOR
MEDLEMMER
AV NTTF

Tannteknisk utstyr selges
på grunn av flytting.
Både nytt og brukt.
Rimelig pris.
Ring mobil 94 16 16 25

NTTF arrangerer fagreise til
IDS i Køln i samarbeid med det
Norsk-Tyske Handels-kammeret
og Expert Reiser.
Vi har satt sammen et spennende program, som blant annet
inkluderer
- Velkomst ved IDS prosjektleder Thomas Maxein
- Gysi-prisen (utstilling av nominerte arbeider og utdeling av
pris)

Tanntekniker søkes

- Besøk på VDZIs stand (NTTFs tyske søsterforbund) og
velkomst ved president Uwe Breuer

Vi søker en dyktig og engasjert
tanntekniker til fast heltidsstilling
hos Rana Tannteknikk AS.

- Felles middag på brygghus i Düsseldorf Altstadt
- Messebesøk
Flytider for fellesreisen
Onsdag 22. mars
SK818 Oslo-Düsseldorf 16.55 – 18.50
Fredag 24. mars
SK819 Düsseldorf Oslo 19.30 – 21.20
Reiser til/fra Bergen og andre steder er også mulig.
4* hotell i Düsseldorf
Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee, Graf-AdolfPlatz 8-10
Priser per person
I delt dobbeltrom
Enkeltrom

6 940 NOK
9 995 NOK

Flyreise, hotell, middag, messebillett mm. er inkludert i prisen.
Kontakt Expert Reiser:
Ingrid Løvseth
ingrid@expertreiser.no
Telefon 23 19 43 90
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Vårt største behov er en med erfaring innen kronebro arbeid. Jobben vil gi deg utfordring innenfor
hele fagfeltet fast protetikk. Vi har også behov får
erfaring innen avtagbar protetikk. Stillingen innebærer en del pasientkontakt.
Vi kan tilby: Relevant opplæring og kursing/faglig
utvikling. Hyggelig arbeidsmiljø og gode betingelser.
Ønsket bakgrunn.:
Fagutdannet eller annen relevant erfaring.
Er du nøyaktig, positiv med godt humør, evne og
vilje til å stå på i et lite og hektisk miljø.
Send oss en søknad med CV på mail
post@ranatann.no.
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på
tlf.: 75150513 eller mail post@ranatann.no
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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

Bli medlem i Norges
Tannteknikerforbund
Bli med i det kollegiale arbeidet for en sunn utvikling av den
norske tannteknikerbransjen…
Norges Tannteknikerforbund er åpen for alle autoriserte
tannteknikere.
Vil du bli medlem eller vite mer gå til www.nttf.no
Se også våre Facebooksider for oppdatering om hva som
foregår i forbundet og i bransjen vår.

Norges Tannteknikerforbund | C J Hambros Plass 2 C | 0164 OSLO | NORWAY | Telefon +47 22 60 35 00 | E-mail: nttf@tannteknikerforbundet.no
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