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Oslo, 29.04.20 
 
 
Hei, 
 
Viser til vedlagte svar fra departementet på henvendelse fra Norges Tannteknikerforbund (NTTF).  
Forbundet er skuffet over at vår henvendelse ikke har blitt realitetsbehandlet og vi forventer et 
konkret svar. 
 
De tanntekniske laboratoriene står i en svært prekær situasjon. Under den totale nedstengningen var 
anbefalingene fra Helsedirektoratet at tanntekniker kun måtte drive med akutt behandling på lik linje 
med tannlegene. Når tanntekniker i tillegg arbeider på oppdrag fra tannlege, har vår yrkesgruppe 
blitt dobbelt rammet. Tannleger er nå plassert i gruppe 1, mens tannteknikere er plassert i gruppe 2. 
Det mener NTTF er usaklig forskjellsbehandling mellom tannlege og tanntekniker. 
 
Hovedparten av bedriftene kan betegnes som mikrobedrifter med 1-5 ansatte. Dagens ordning som i 
praksis betyr en egenandel på kr. 15 000 for mars måned, og kr. 10 000 for april og etterfølgende 
måneder, rammer disse bedriftene meget hardt. Det er store beløp for disse mikrobedriftene. I 
tillegg driver mange med små marginer. For flere kan det ende med konkurs selv om de var 
levedyktige bedrifter før nedstengingen.  
 
Strenge smittevernsprosedyrer nå etter oppstart for både tannleger og tanntekniker gjør at det ikke 
kan behandles like mange pasienter som tidligere og derav følgende manglende ordretilgang til 
laboratoriene. Det vil si at de økonomiske trange tidene vil fortsette i mange måneder fremover.  
 
Ifølge Helsedirektoratet finnes det drøyt 800 tannteknikere med norsk autorisasjon. Rundt 600 av 
disse er yrkesaktive. Det eksisterer dessverre ingen offisiell fortegnelse over tanntekniske 
laboratorier i Norge, men en oversikt utarbeidet av Norges Tannteknikerforbund våren 2018 viste at 
det var rundt 200 tanntekniske laboratorier i Norge. Tallet er trolig rundt 180 i dag. Vi er altså en liten 
bransje, som nå står i fare for å bli enda mindre dersom vedtaket ikke blir omgjort, og det vil ikke det 
norske samfunnet være tjent med.  
 
Norges Tannteknikerforbund krever at tannteknikere plasseres i gruppen over «virksomheter som kan 
anses å være nedstengt ved statlig vedtak» med virkning fra 12. mars for å få slutt på denne 
forskjellsbehandlingen. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helle Hagenau 
Daglig leder 


