06 Lønnsom estetikk
18 Utviklingen av

tannteknisk
produksjon i Norge

14 Intervju med

Karen Tveitevåg

25 Utdanning
28 Tanntekniker-

utdanningen søker
praksisplasser

r
e
n
Ten
s
u
k
i Fo

UTGITT AV NORGES TANNTEKNIKERFORBUND

NR. 4 | Oktober 2020

Oktober
Februar 2020
2015 || Tenner
Tenner i fokus | 1 |

I N NH O L D
ARTIKLER

06 Lønnsom estetikk
14 Intervju med Karen Tveitevåg

Tenner i Fokus

17 NTTF årsmøte 2020

NR. 4 | Oktober 2020 | 80. årgang

18 Utviklingen av tannteknisk
produksjon i Norge

Distribueres til medlemmer av
NTTF og øvrige abonnenter.

Lønnsom estetikk

ANSVARLIG REDAKTØR/EDITOR:
Helle Hagenau, NTTF

s. 06

25 FREMTIDEN I VÅRE TENNER
Utdanning
26 ADVOKATSPALTEN
Erstatningsansvar i virksomhet

REDAKSJONSKOMITÉ/
EDITORIAL COMMITTEE:
Tanntekniker Lars H. Alhaug, Hamar
Tanntekniker Martin Feldmann, Stavanger
Tanntekniker Stein Brath, Son

28 OSLOMET
Tannteknikerutdanningen
søker praksisplasser

REDAKSJONENS ADRESSE/
EDITORIAL OFFICE:
Tenner i Fokus
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Telefon 22 60 35 00
E-post: nttf@tannteknikerforbundet.no
www.nttf.no

ANNONSER

Intervju med
Karen Tveitevåg

s. 14

05 K.A.Rasmussen as
13 Zirkonzahn
25 Rubrikk
27 Den-Tech AS

ANNONSEADRESSE:
Tenner i Fokus
C. J. Hambros Plass 2 C
NO-0164 OSLO
NORWAY

29 OsloMet
29 Zirkonzahn

Utviklingen av
tannteknisk
produksjon i Norge

Organisasjonsnr. 970 145 028 MVA
ABONNEMENT
600 kr pr år.

31 GC Nordic

s. 18

32 Zirkonzahn
FA S T E S PA LT E R

Signerte artikler står for forfatterens egne
synspunkter, og er ikke nødvendigvis
i samsvar med redaksjonens syn.

02 Tekniske data
03 Leder

Kopiering av materiale fra Tenner i Fokus for
bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

04 Det skjer i 2020

Forsidefoto: Helle Hagenau

Tannteknikerutdanningen søker
praksisplasser

Grafisk produksjon og digitaltrykk:
thoresen grafisk as, Oslo
ISSN nr. 0802-0752

04 Bursdager
16 Lokalforeninger

s. 28

30 Medlemsfordeler

Te k ni sk e d a t a 2 0 2 0 Te chni ca l i nf o rmatio n 2020
Utgivelsesplan Publication dates
Nr. 1 - 14. februar No. 1 - 14 February
Nr. 2 - 30. april No. 2 - 30 April
Nr. 3 - 21. august No. 4 - 21 August
Nr. 4 - 23. oktober No. 4 - 23 October
Nr. 5 - 28. desember No. 5 - 28 December
Annonsebestilling/materiellfrist:
Order Deadline:

Nr. 5-2020:

1. desember

Annonsepriser Advertising prices
1/1 side 1/1 page
1/2 side 1/2 page
1/4 side 1/4 page
Baksiden Reverse
Rubrikkannonse, 1 spalte Column, 1 column
Rubrikkannonse, 2 spalter Column, 2 columns

7 500 NOK
5 500 NOK
4 000 NOK
8 500 NOK
750 NOK
1 200 NOK

Alle priser er eksl. mva. Eventuell utforming
faktureres etter medgått tid.
Tax not included. Additional costs for designing.
Ved annonsering i alle 5 utgaver pr. år, innrømmes 10 % rabatt.
10 % discount when ordering adverts in all 5 issues.

| 2 | Tenner i Fokus | Oktober 2020

Tekniske data Technical Data
Format Size: A4 (210 x 297 mm)
1/1 side: A4 + 3 mm utfallende 1/1 page: A4 + 3 mm bleed
1/2 side: BxH: 180 x 128 eller 87 x 265 mm 1/2 page: WxH: 180 x 128 or 87 x 265 mm
1/4 side: BxH: 87 x 128 eller 180 x 61 mm 1/4 page: WxH: 87 x 128 or 180 x 61 mm
Bakside: 183 x 244 mm (BxH) + evt. utf.: høyre+venstre+nede
Back page, cover: 183 x 244 mm (WxH) + bleed: right+left+bottom
Annonsematr.: Trykkeklar pdf foretrekkes
Advertisement material: Pdf preferred
Trykkmetode: Digitaltrykk – Print method: Digital print
Utfallende trykk: ja (3 mm) – Bleed: yes (3 mm)
Annonsebestilling Order contact
Tenner i Fokus
C J Hambros Plass 2 C,
NO-0164 OSLO,
NORWAY
Telefon +47 22 60 35 00
E-post: nttf@tannteknikerforbundet.no

LE DE R

Tusen takk for tilliten!
Tiden var inne for å gjøre noe jeg liker – nytt
styreverv!
Jeg er fra Sandefjord og som mange andre
langs kysten, startet jeg min yrkeskarriere
til sjøs – rettere sagt om bord på Christian
Radich høsten 1977. Mitt mål var å bli los.
Etter videregående og sjøforsvaret, hadde
jeg en del fartstid, og ville prøve å seile en
tur til for å se om det var sjømann jeg ville
bli…du ser hvordan det gikk.
Jeg fant en bok om diverse utdannelser i
biblioteket ombord. Jeg slo opp på «Proteser» og fant «Tannproteser». Ja, hvorfor
ikke.. Søknaden ble sendt fra Japan og når
jeg kom til Europa, hadde jeg fått plass på
Sogn vgs. Tannteknikerlinjen.
På tannteknikerlinjen gikk jeg i samme klasse
som Randi, som ble min kone og kollega.
Etter Sogn vgs. fikk jeg en vikarstilling
på PG-Laboratoriet, hos Mogens Gad. Her
lærte jeg utrolig mye og jobbet sammen
med fantastiske kollegaer. Mogens var
en raus tanntekniker som tok med alle
ansatte på kurs og turer. Jeg stortrivdes,
og jeg ble der i ti år! Etter at både Randi
og jeg var ferdig med Mesterbrevet («Det
nye Mesterbrevet») i 1992, var det bare ett
tidsspørsmål om når vi skulle starte eget
laboratorium.
I januar 1998 startet Randi opp Tannverket AS med avtakbar protetikk. Jeg ble værende hos PG-Laboratoriet i ett år til, for
å sikre familieøkonomien. Vi var heldig å
få leie lokale til Tannverket AS bare 300
meter unna boligen vår og 600 meter unna
skolen hvor barna våre gikk.

Ikke lenge etter at vi begge var på plass på
Tannverket AS, engasjerte jeg meg i Lauget
i Oslo og Akershus. I en kort periode var jeg
oldermann i Oslo og Akershus Tanntekniker
Laug, men måtte trekke meg da vår eldste
sønn fikk en aggressiv blodkreft (AML) i
2001. Når en vellykket behandling var ferdig ønsket jeg å gå nye veier innen faget.
Jeg ville lære meg kjeveortopedisk tannteknikk og etter en del undersøkelser fikk jeg
lov å komme til laboratoriet til Birte og Ole
Rademacher. Laboratoriet deres lager bare
kjeveortopedisk tannteknikk, har seks ansatte og ligger utenfor Roskilde i Danmark.
Dette var i 2004. Etter dette har vi bare drevet med avtakbar protetikk.
I 2002 engasjerte jeg meg veldig i kreftsyke barn og deres forening. Det tok ikke
lang tid før jeg var fylkesleder i Barnekreftforeningen Oslo og Akershus. Det er en tid
for alt, så på årsmøtet i 2007 gikk jeg av
som leder. Erfaringen med organisasjonsarbeid og styreverv har gitt meg mye glede.
Som styreleder i NTTF er det mye å ta tak
i! Ett av våre hovedprosjekter blir å få flere
medlemmer, både ansatte og laboratorier.
Vi er mye sterkere sammen, vår slagkraft
vil være større opp mot myndighetene.
Tenk hvor moro det hadde vært å komme på
en fagsamling med flere hundre tannteknikere, sosialt samvær og med «matnyttige»
kurs? Jeg håper å ha tett dialog med medlemmer og andre bransjeorganisasjoner.

Ett av våre
hovedprosjekter blir å
få flere medlemmer,
både ansatte og
laboratorier.
Vi er mye sterkere
sammen, vår slagkraft
vil være større opp
mot myndighetene.

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Hva har vi igjen for å være medlem? Vel….
jeg håper at vi over tid kan få til mye og at
hvert enkelt medlem føler gleden og nytten
av å være med på reisen. NTTF har hatt
nødvendig fokus på vår rolle som tannhel-
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sepersonell og utviklet gode systemer
innen lovpålagte felt. Dette er et arbeid
som må drives kontinuerlig også framover.
Når det gjelder medlemskap for laboratoriene, så kan jeg bare referere til
egne erfaringer. Vi har hatt nytte av
mange NTTF-utviklede goder som;
Internkontroll, Kvalitetssikringssystemet, ledelseskurs, bedriftshelsetjeneste, fagsamlinger og advokattjeneste
og -veiledning. Alt dette var nyttig når
«myndighetene» banket på døra vår og
meldte om tilsyn.
God kontakt med utdanningen ved
OsloMet og å lage gode relasjoner
med studentene, er også noe jeg ser
på som svært viktig. At vi som driver
laboratorier kan dele vår erfaring
med utdanningen er veldig bra, men
studentene har også mye å lære oss
«gamle» tannteknikere. Husk at de har
en helt annen teoretisk innsikt enn vi
«gamle» har. Det er viktig at laboratoriene stiller opp for utdanningen, tar
imot studenter til utplassering, slik at

God kontakt med utdanningen ved OsloMet og å
lage gode relasjoner med studentene, er også noe
jeg ser på som svært viktig. At vi som driver
laboratorier kan dele vår erfaring med utdanningen
er veldig bra, men studentene har også mye å lære
oss «gamle» tannteknikere. Husk at de har en helt
annen teoretisk innsikt enn vi «gamle» har.
vi kan gi de fremtidige tannteknikerne
innsikt i vår tanntekniske hverdag,
tidspress og god kommunikasjon med
hele tannhelse teamet. Kvalitetsfokus
kreves hele tiden. Tenk hva dette betyr
for samlokaliseringen av «hele» tannhelseteamets utdanning og de fremtidige tannteknikerne når de står side
om side med tannleger og tannpleiere
under utdanning.

OsloMet), har jeg erfart at studentene
er «sultne» på å få det praktiske i faget,
være med å produsere noe som skal
brukes, noe som skal leveres ut.
Jeg ser fram til å komme ordentlig i
gang i styret, det er mye å sette seg inn
i og 2020 er annerledes året – men jeg
er i gang!
Covid fri hilsen

Som tidligere instruktør i kjeveortopediske plater og utstyr på tannteknikerutdanningen gjennom flere år (HiO/HiOA/

DET SKJER I 2020

Bjørn Erik Markmanrud

Bursdager
NTTF Gratulerer

OKTOBER

50 år

29.-30. NTF landsmøte (digitalt)

Hågen Askvik

11. november

60 år

NOVEMBER
30.

NTTF styremøte (digitalt)

DESEMBER
28.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Med forbehold for endringer.

Runar Aamelfot

9. oktober

70 år

Jan Erik Wold

30. desember

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.
Administrasjonen 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

Husk å melde adresseendring
Vi vil gjerne oppfordre alle medlemmer, inklusive våre studentmedlemmer, og alle våre abonnenter om å sende oss
varsel om ny adresse, e-post eller telefon. Send en e-post til medlem@nttf.no
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MiYO® Liquid Ceramics tilbyr en helt
ny tilnærming til estetikk.

Minimum tykkelse 0.1 - 0.2 mm

MiYO® Liquid Ceramic system gir teknikere muligheten til å fremstille
naturlige og estetiske tenner i et ultratynt lag på en enkel måte.
MiYO® fungerer med zirconia og lithium disilicat materialer og porselen.
På vår nettside finner du mer informasjon om produktene.
Din forhandler:
K.A.Rasmussen AS
Dental: 800 41 941 | salg@karasmussen.com | www.ka-rasmussen.no
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Lønnsom estetikk
Oversatt fra «Das Dental Labor» 9/2020, side 68-75, av tanntekniker Lars Alhaug

I denne korte, men rikt illustrerte artikkelen av Axel Seeger, viser han
hvordan en med maleteknikken, brukt på monolittiske tannerstatninger
av zirkonia, oppnår flotte resultater og god økonomi.

Pasienten var en kvinne i begynnelsen
av 40-årene. Hun kom til tannlegen
fordi hun ønsket seg vakrere fronttenner. Den grundige undersøkelsen av
tannstatusen røpet at sideregionene så
svært disharmoniske ut i det de ikke
dannet en naturlig tannbue. Spesielt
gjaldt dette i 2. kvadrant der bittet gikk
over i kryssbitt. Denne disharmonien
ødela mye av estetikken og pasientens
velbefinnende (bildene 1-2).
På plassen til 14 var det allerede satt
inn et implantat. På dette laget vi en
konus av zirkonia og så en zirkoniakrone som ble limt på denne (bilde 3).
For å få til en riktig og harmonisk tannbesetning med hensyn også til Spee- og
Wilson-kurvene, foreslo vi en bitthevning for pasienten. Kvinnen aksepterte
dette. Tilvenningen til bitthevningen
gikk over en god tid og ved bruk av et
langtidsprovisorium.

Forfatteren

ZTM Axel Seeger
Berlin
www.axelseeger.com
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Nøye planlegging
Slike store arbeider må planlegges godt
og nøye. Vi laget en Wax-Up for å finne
fram til et harmonisk forhold og utseende
mellom over og underkjeven (bildene
4-5). Vi sendte Wax-Up’et til Firmaet
Rübling & Klar som dobbeltscannet
dette og de freste et kunsttstoffprovisorium i PMMA Multi (bilde 9).

På henholdsvis 17 og 27 var det kun
behov for onlays (bildene 7-8). Den digitale arbeidsmetoden forenkler generelt vårt arbeid enormt, og vi kan helt
og fullt konsentrere oss om innfargingens kunst. Vi mener det er et must å
ha skrinet Optiglaze fra GC (bilde 12)
til dette. PMMA PV utfresingen farget
vi så inn og karakteriserte moderat,
helt etter ordtaket «mindre er mer».
Den viktige herdingen foregikk i GCs
Labolight, lysherder (bilde 13). Resultatet er overbevisende (bildene 10-11).
Hos tannlegen
PMMA provisoriet var nå klart for at tannlegen skulle prøve det inn. Til det brukes
Try In Paste (bildene 14-15). Provisoriet
og onlay’ene for 2. kvadrant er ikke med
her på bildet (bilde 15) for å tydeliggjøre
for pasienten hvor stor forskjell denne
kvadranten ville utgjøre om ikke også den
ble med i konstruksjonen (se forskjellen
mellom bilde 14 og 15). Derfor er et langtidsprovisorium et svært godt hjelpemiddel for å unngå en bit for bit sanering som
kan gå over flere år. Takket være provisorier som dette, ser vi hva som er mulig
å få til og ikke minst hva som bør gjøres.
Fotodokumentasjonen av dette arbeidet
viser hvor viktig den dentale fotograferingen er i slike pasienttilfeller. Alle
sidene må dokumenteres med bilder

slik at disse kan dokumentere prosessen. Jeg har benyttet meg av bildedokumentasjon helt siden jeg startet mitt
tanntekniske yrkesliv (bildene 16-18).
Tilbake til laboratoriet
Etter innprøvingen og godkjenningen
fra pasienten av provisoriet, kommer
finalen med fresing i Zirkon Multi
Rohling Organical CAD/CAM, Rübling
& Klar (bilde 23). Dataene fra skanningen av provisorene ble justert lett og
så fulgte arbeidet etter «alle kunstens
regler» (bilde 19). Vi ga flatene en perlelignende overflatestruktur. Pasienten

hadde for øvrig et ord med i laget i den
endelige karakteriseringen. Vi ga så
kronene den avsluttende finishen med
glasering og polering av overflatene
(bildene 20-22). Onlay’ene, som nå
også har fått den faglige betegnelsen
«Table tops», framstilte vi analogt med
Celtra Press og vi fikk dem til å gli fint
inn i helheten (bilde 24).
Sluttord
Tannlegen sementerte alle kronene og
limte onlay’ene slik det skal gjøres og
kontrollerte alle overganger og bittet,
og det ble bra! (bildene 24-27).

Min spesielle takk til
tannlege Dr.Uwe Leuschner
og teamet hans.

1 og 2 Utgangssituasjonen

3 Implantatkonus av zirkonia for
sementering av zirkoniakrone på 14
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4–5 Komplett Wax-Up

6 Modelleringsvoks
og isolering

7–8 Provisorium frest i PMMA
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9 PMMA disk Multi Rübling

10–11 «Skånsom» karakterisering av provisoriet

13 Lysherderen
Labolight fra GC

12 Optiglace fra GC,
til karakterisering av
PMMA
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14–15 Provisoriet til innprøving med Try-in pasta

Husk at NTTF
selger esker
Bestillinger mottas på
nttf@tannteknikerforbundet.no
eller telefon 22 60 35 00.
Medlemmer av NTTF får
rabattert pris.
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16–18 Provisoriet fotodokumentert fra alle sider

19 Zirkoniakronene før glasering og siste finish
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20–22 Zirkoniakronene
ferdig karakterisert,
glasert og polert

23 «Multi Rohling Organical
for CAD/CAM, Rübeling & Klar»,
disk og fargeskrin
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24 17 og 27 har fått
onlay i Celtra Press

25–26 Arbeidet ferdig, fem dager etter sementeringen

REGISTRERING AV IMPLANTATPOSISJON VED
MODELL OG INTRAORAL SCANNING

O P P T IL
30 Å RS
GAR A

NTI

WHITE SCANMARKERS

Med en reﬂeksjonsfri overﬂate, og redusert geometri som gjør de spesielt egnet for intraoralt
bruk, selv ved veldig tett eller dyp plassering. De kan også brukes som standard scanmarkers
på modell.
NYHET! WHITE METAL SCANMARKERS

Fremstilt av plasmabelagt medisinsk titan og er lett synlige på røntgen.
Nøyaktig passform og dimensjonsstabile, og kan gjenbrukes etter korrekt behandling.
Egnet både for modell og intraoralt.
Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
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Karen på laben

Intervju med
Karen Tveitevåg
Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Tveitevåg AS (foto)

Karen har gått av som leder for NTTF etter 10 år. Hun har brukt mye tid på dette vervet, og hun har
gjort en fantastisk jobb for oss og forbundet. Men hvem er denne damen? Jeg skal prøve å få frem
litt av hvem hun er privat.
Karen Tveitevåg er født og oppvokst i
Åsane, som er en bydel nord for Bergen
sentrum, og hun har bodd i Bergen hele
sitt liv.
Hun begynte i lære hos Aaberg & Hellesen
da hun var 16 år gammel. Det skulle
egentlig bare være en sommerjobb, for
hun hadde andre fremtidsplaner, men
tilbudet om lærlingeplass var fristende.
Hun fattet fort interesse for faget, og har
ikke angret på valget.
Karen traff også mannen i sitt liv her.
Terje heter han, og var lærling på fjerde
året. De giftet seg da Karen var 22 år
gammel, og de har nå hatt et godt liv
sammen i snart 40 år.
Karen og Terje er utpregede familiemennesker. De har to barn, en datter og
en sønn. Datteren deres er kardiologisk
| 14 | Tenner i Fokus | Oktober 2020

sykepleier og mor til tre skjønne barnebarn (tre gutter). Sønnen deres bor i
Oslo.
De har mye omgang med barn og barnebarn, og de liker å invitere til gode søndagsmiddager. Middagen er som oftest
god, norsk tradisjonsmat, etterfulgt av
en god kake.
Sønnen er av forståelige grunner ikke
alltid til stede på disse middagene, men
han er ofte hjemme i Bergen. Da får han
godt stell, og kan bli både en uke og to.
Han er utdannet både lærer og ingeniør,
og driver som frilanser, og har dermed
heldigvis mulighet for å jobbe fra Bergen.
Hovedinteressene til Karen etter familien er matlaging, og da spesielt norsk
tradisjonsmat og baking av gode kaker.
Hun er også en ivrig strikker. Hun har

stor glede av dette, og synes det er fint
å ha en stor familie å strikke til. Utenom
jobb er det er den aktiviteten som hun
bruker mest tid på.
Karen og Terje bruker også mye tid ute i
friluft. De er ofte på søndagsturer, og da
gjerne sammen med barn og barnebarn.
Et av barnebarna har en fysisk funksjonshemning, og de prøver å være en ekstra
støtte for ham i hans liv, og Karen går på
para-svømming med ham hver torsdag.
Han elsker også å gå tur, og de prøver å
ta ham med på søndagstur ofte, selv om
deler av familien ikke kan være med. Det
gir stor glede å kunne bidra til at han oppnår mestringsfølelse, og ikke minst å se
alt han får til.
De beste turene Karen og Terje kan tenke
seg er å gå på tur i fjellet fra hytte til hytte.

Disse turene gir dem god rekreasjon fra
hverdagen, og er den beste måten å hente
ny energi på. På disse turene synes de
Norge er på sitt vakreste. Men Karen tar
også gjerne en tur eller to til varmere
strøk, men det har beklagelig nok koronaen satt en stopper for i disse dager.
Karen ser på Terje og seg selv som «vedlikeholdsmennesker». Det hun mener
med det er de har bodd på samme
sted i over 30 år og hatt laboratoriet
på samme sted i over 40 år. De er fornøyde med det de har, og trives med
tilværelsen, både til hverdag og fest.
Terje startet eget laboratorium i 1979
sammen med en kompanjong, men etter
en tid sluttet kompanjongen. Karen
derimot sluttet hos Aaberg & Hellesen etter avlagt svenneprøve og ble
hjemmeværende i noen år mens barna
var små. I 1987 begynte hun å jobbe
sammen med Terje som medeier. Siden
da har de drevet Tveitevåg AS sammen.
Til tider har de være opptil 6 ansatte på
laboratoriet, men nå er det bare Karen
og Terje som jobber her. De har aldri
hatt ambisjoner om å bli store. De liker
å drive i det små, og ha god kontakt
med de kundene de har.

De har også holdt tritt med utviklingen i
faget, så per i dag er nesten hele produksjonen digital. De har gått til anskaffelse
av egen fres, og Karen er veldig glad for
at hun har fått være med på denne utrolige utviklingen i faget. Produksjonen
er nesten utelukkende Zirkonia og e-max.
Det kan hende de en gang iblant får en
bestilling på en mk-krone eller mk-bro,
men det er sjelden.

faget og bransjen over lang tid. Det var
likevel ikke gitt at hun skulle si ja da hun
fikk spørsmål om hun kunne tenke seg
å bli leder. Så det var med stor ærefrykt
hun sa ja.

Som mange andre begynte de sin digitale
opplæring og produksjon med Nobel Biocare, men i dag arbeider de med 3Shape
som er et åpent system. De produserer
også avtakbar protetikk, men det er ikke
mye av dette. Det er stort sett Terje som
produserer dette. Men de er begge allsidige tannteknikere som behersker
det meste.

Uten støtte og forståelse fra Terje, både
som livsledsager og samarbeidspartner
ville det aldri fungert.

Kundene er hovedsakelig fra nærmiljøet,
men noen holder til noe lenger unna, så
de tar en runde til noen kunder på vei
til jobb hver morgen.
Karen har, som de fleste innen faget vet,
vært leder av NTTF i 10 år da hun gikk av
på årsmøtet i år. Før hun ble leder var hun
en del av styret i forskjellige posisjoner
i 8 år. Bakgrunnen er at hun har hatt et
brennende engasjement for forbundet,

Karen og Terje

I dag er hun veldig glad for at hun sa
ja, for det har vært noen spennende år.
Det har vært krevende og spennende
på samme tid.

Hun sier også at denne tiden har vært
meget utviklende for henne som person,
så hun ville ikke vært de årene foruten.
Karen føler at styret i dag har en lojal
medlemsmasse som slutter opp under
styrets arbeid. De får ikke mange protester.
Det Karen derimot beklager er at ikke
en større del av bransjen slutter opp om
det forbundet vi har. Ingen laboratorier,
uansett hvor store de måtte bli, kan
komme i samme posisjon som et stort
forbund. De vil aldri kunne komme i
forhandlingsposisjon når det gjelder utdanning, tannlegeforeningen, tannpleieforbundet og faglige myndigheter. Hadde

Karen og barnebarn på tur
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alle i bransjen støttet opp om forbundet,
hadde forbundet hatt større ressurser
og større påvirkningskraft, og forbundet
ville også hatt bedre økonomi. Derfor
er det viktig å prioritere å rekruttere for
å flere medlemmer i forbundet.
Karen er skuffet over de som står utenfor forbundet og bare kritiserer istedenfor å melde seg inn for så å kunne
påvirke sin egen og hele bransjens
fremtid. En delegasjon fra styret har
vært på besøk på flere av laboratoriene
som står utenfor forbundet, og de synes
at intensjonene som ble presentert var
gode, men de tar beklagelig nok ikke
det siste steget for å melde seg inn.
Norges Tannteknikerforbund har mange
internasjonale kontakter og de har spesielt god kontakt med det svenske forbundet.
- Vi er i dag også medlem i FEPPD, sier
Karen. - En periode har Norge bare vært
interessemedlem av økonomiske årsaker, men nå har vi fullt medlemskap
igjen. Karen skulle ønske at FEPPD kunne arbeide mer opp mot EU-parlamentet
i forbindelse med den nye forordningen.

Det er ingen krav til produsenter av medisinsk utstyr i dag. Det er ingen kompetansekrav til produsenter av tanntekniske
tjenester. Dette er skuffende, og det burde
snarest blitt gjort noe med dette.
I Norge står en autorisert tanntekniker
ansvarlig for produksjonen på laboratoriene, men det er ikke lovfestet. Pasienter som går til en tannlege, lege, eller
fysioterapeut er sikker på at behandleren er autorisert. Slik må det også være
med det produktet som settes inn i munnen. Dette har forbundet jobbet med i
10 år, og Karen håper at det nye styret
vil jobbe videre med denne saken.
Gjennom sin tid som leder har Karen
jobbet med 3 forskjellige daglige ledere. Dette har også vært spennende,
og krever tilpassing og nye arbeidsrutiner både for styret og den som styret
skal samarbeide med.
Karen avslutter med å ønske det nye
styret lykke til med arbeidet, og ser
frem til å få bedre tid til familien sin.

Lokalforeninger
ØSTFOLD
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS Tanntkenisk Lab
PB 236, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 31 56 29
E-post: knut.fredriksen@fredfiber.net

SØRLANDET
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

HORDALAND
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

OSLO OG AKERSHUS
TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103, 2151 ÅRNES
E-post: terli@live.no

ROGALAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Martin Feldmann
Boganesveien 118
4032 Stavanger
Telefon: 51 88 11 24
E-post: martin@feldmann.no

SOGN OG FJORDANE & MØRE OG ROMSDAL
TANNTEKNIKERFORENING
v/Runar Aamelfot, Runar Aamelfot
Tannteknisk Laboratorium
Postboks 146, 6002 ÅLESUND
Telefon 90 68 66 79
E-post: runar@aamelfot.no

NORDNORSK
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Emma Myllykangas
Nor-Dental
PB 112
9252 Tromsø
Telefon: 97 66 64 57
E-post: emmamyllykangas@live.no

VESTFOLD OG TELEMARK
TANNTEKNIKERFORENING
v/Jürgen Spehr, Grenland Dentallab.
Postboks 1053, 3905 PORSGRUNN
Telefon.: 35 55 09 88
E-post: gdental30@hotmail.com

TRØNDELAG
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15
E-post: ldental@online.no
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HEDMARK OG OPPLAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/Inger Dervo, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450
E-post: inger.dervo@bbnett.no

NTTF årsmøte 2020
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Norges Tannteknikerforbund avholdt digitalt årsmøte fredag 11. september. Bjørn Erik
Markmanrud ble valgt til ny styreleder. Det ble lagt frem regnskap for 2019, vedtatt Mål- og
aktivitetsplan samt budsjett for 2021.
Valg

Mål- og aktivitetsplan

Karen Tveitevåg takket for seg etter ti år som styreleder og
det var derfor duket for valg av ny leder. En enstemmig valgkomite innstilte på Bjørn Erik Markmanrud som ny styreleder og han ble valgt ved akklamasjon. Pål Onar Nøstdahl ble
valgt som styremedlem og Stein Aanerud og Siv Mesloe som
vara til styret. Nestleder Petter Dahl og styremedlemmene
Espen Rørstad og Øyvind Angell Fagermo var ikke valg. I
tillegg ble det valgt folk til NTTFs komiteer og utvalg.

Årsmøtet vedtok en ny mål- og aktivitetsplan. Den inneholder
fem hovedpunkter:
- Drive pasientrettet informasjon, gjøre tannteknikeren
og faget kjent i befolkningen samt fremme norsk
tannteknikk
- Arbeide for en sterk og samlet medlemsorganisasjon
samt fremme samarbeid og etablere nettverk mellom
NTTFs medlemmer
- Videreutvikle innholdet i medlemskapet for den
autoriserte tannteknikeren
- Styrke innholdet i autorisasjonsordningen
- Videreføre samarbeidet med tannteknikerutdanningen
og bidra til best mulige rammebetingelser for
opplæringsbedriftene

Avtroppende styreleder ble behørig takket på årsmøtet og
hun har mottatt blomster og gavekort i etterkant. Det var
også takk til avtroppende styremedlem Caroline Wabnitz
samt flere medlemmer i komiteer og utvalg.

Forbundets økonomi

Tusen takk
for innsatsen,
Karen!

Forbundets økonomiske situasjon hadde bedret seg kraftig med
overskudd i både 2017 og 2018. Dessverre ble det til et underskudd på 60 896 kroner i 2019 som skyldes uventede tap på
fordringer på over 100 000 kroner. Administrasjonen har
iverksatt en enda tettere oppfølging av økonomien for å unngå
så store tap i fremtida. Prognosen for 2020 ser dyster ut. Noe
av dette skyldes korona-pandemien, som også har rammet
forbundet, men vi ser en betraktelig nedgang i inntektene.
Kontingenten for medlemmene holdes uendret og serviceavgiften økes med et beløp svarende til konsumprisindeksen.
NTTF gratulerer!
Bjørn Erik
Markmanrud

Espen Rørstad

Petter Dahl

Øyvind Angell
Fagermo

Pål Onar
Nøstdahl
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Utviklingen
av tannteknisk
produksjon
i Norge
Av Hilde Kjærnet Haugen, Fadi El-Homsi,
Ketil Hegerstrøm Haugli og Trude Myhrer

HOVEDBUDSKAP
• Datastyrte prosesser erstatter i stor
grad manuelle arbeidsprosedyrer som
voksing og støping innen fast protetikk.
Dette gjelder for eksempel fresing av
zirkonia og kobolt-krom (Co-Cr).
• Produksjonen av avtakbar protetikk er
fortsatt betydelig, og arbeidsprosessene
utføres i all hovedsak med
konvensjonelle manuelle teknikker.
• Pasientkontakten er økende blant
norske tannteknikere.

OM FORFATTERNE
Hilde Kjærnet Haugen, førstelektor
ved tannteknikerutdanningen,
OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo
Fadi El-Homsi, doktorand, Karolinska
Institutet, Sverige.
Ketil Hegerstrøm
Haugli, universitetslektor
tannteknikerutdanningen,
OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo
Trude Myhrer, studieleder og
førstelektor ved tannteknikerutdanningen,
OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo

Tannteknikerutdanningen ved OsloMet gjennomførte våren 2018 en
markedsundersøkelse blant alle tanntekniske virksomheter registrert i
Norge. Formålet med den nettbaserte spørreundersøkelsen var å kartlegge bedriftsstruktur, produktsortiment, framstillingsteknikker og
kompetansebehov. En videre hensikt med undersøkelsen er målretting
av tannteknikerstudiets innhold og organisering i tråd med samfunnsoppdraget, slik at autoriserte kandidater oppleves som relevante for arbeidsmarkedet fremover. Resultatene fra markedsundersøkelsen vil bidra
til utarbeidelsen av ny programplan tilpasset nye nasjonale retningslinjer
for helse- og sosialfagutdanningene i Norge. Resultatene viser at digitale
fremstillingsmetoder er på klar frammarsj, men samtidig at produksjonen
av avtakbar protetikk fortsatt er stor. Innen fast protetikk ser det ut til at
datastyrte prosesser (CAD/CAM) i stor grad erstatter manuelle arbeidsprosedyrer som voksing og støping. Helkeramiske- og metallkeramiske
underkonstruksjoner (skjeletter) frest i zirkonia og Co-Cr benyttes hovedsakelig til kroner og broer. Innen avtakbar protetikk utføres arbeidsprosessene i all hovedsak ved bruk av konvensjonelle manuelle teknikker.
Pasientkontakten er økende blant norske tannteknikere, og omfatter etter
hvert både fargeuttak, avtrykkstagning, bittregistrering og innprøving av
tannerstatninger.
Den Norske tannteknikerutdanningen og tanntekniske laboratorier
i Norge har lenge stått overfor et valg hva gjelder utviklingen av nye
materialer, teknologier og produksjonsmetoder. Spørsmålet er i hvilken
grad man skal opprettholde konvensjonelle teknikker, eller når tiden er
moden for overgang til mer digitalisert tannteknisk produksjon for å møte
fremtiden.
Bachelorstudiet i tannteknikk er lokalisert ved OsloMet-Storbyuniversitet. Ved fullført studium oppnås tittelen autorisert tanntekniker. Autoriserte tannteknikere defineres i Norge som produsenter av individuelt
tilpasset medisinsk utstyr. Profesjonsutøvelsen er underlagt lovkrav som
forutsetter faglig forsvarlighet, kvalitetssikring, dokumentasjon og sporbarhet på alle materialer og fremstillingsprosesser, samt utlevering av
samsvarserklæring til tannlege og den enkelte pasient (1, 2).
Alle helse- og sosialfagutdanninger, inkludert tannteknikerutdanningen,
er fra Kunnskapsdepartementet (KD) kravpålagt innen 2020 å utvikle
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nye nasjonale retningslinjer for styring av læringsutbytte
og på den måten imøtekomme framtidens helse og velferdstjenester, også kalt RETHOS prosjektet (3).
I denne sammenheng ønsket tannteknikerutdanningen å
kartlegge bedriftsstruktur, produktsortiment, konvensjonelle og digitale framstillingsteknikker og kompetansebehov
i norske tanntekniske virksomheter. Hensikten er målretting
av tannteknikerstudiets innhold og organisering i tråd med
samfunnsoppdraget, slik at autoriserte kandidater oppleves
som relevante for arbeidsmarkedet fremover.
Våren 2018 gjennomførte tannteknikerutdanningen en markedsundersøkelse blant alle 208 registrerte tanntekniske
virksomheter i Norge. En lignende undersøkelse innen tannteknikk har ikke vært gjennomført siden 2005 (4). Det er i
omløp mye ubekreftede antagelser om bransjen som anses
nyttig å få verifisert.
Metode og gjennomføring

Markedsundersøkelsen ble utarbeidet som en nettbasert
spørreundersøkelse distribuert per epost. Undersøkelsen bestod av både åpne spørsmål med kommentarfelt, og lukkede
spørsmål med avkryssingsalternativer. Kravet til anonymisering og personvern ble ivaretatt ved å unngå personidentifiserende spørsmål og hindre at respondenters e-post og
IP-adresser ble lagret i nettløsningen Nettskjema (5).
Respondenter ble rekruttert fra Norges Tannteknikerforbund
(NTTF) sine 84 medlemslaboratorier, og i tillegg Brønnøysundregisterets totale oversikt over tanntekniske virksomheter i
Norge. Av oversikten fremkom det ytterligere 124 virksomheter
som ikke er medlemmer av NTTF. For å redusere mulige feil i
datagrunnlaget ble adresselistene kryssjekket slik at ikke
samme virksomhet/respondent mottok undersøkelsen flere
ganger. Det var kun mulig å besvare undersøkelsen en gang
per epostadresse.
Med fratrekk av ugyldige epostadresser eller tilbakemeldinger om at virksomheten likevel ikke var i målgruppen, ble
spørreundersøkelsen sendt ut til totalt 208 tanntekniske laboratorier i mars 2018. Etter tre påminnelser besvarte 31
respondenter undersøkelsen.
Det er en klar svakhet ved undersøkelsen at utvalget er lite.
Data viser i tillegg at svargrunnlaget er selektert ettersom
respondentene i undersøkelsen representerer flest små og
mellomstore frittstående tanntekniske bedrifter. Med disse
forbeholdene kan det likevel tolkes noen utviklingstrekk
vedrørende tannteknisk produksjon i Norge.
Resultater

Resultater og analyser basert på svar fra de 31 tanntekniske
laboratoriene som deltok i markedsundersøkelsen presenteres videre i tabeller, diagrammer, og løpende tekst.
Bedriftsstørrelse, struktur og geografisk plassering

På spørsmål om antall autoriserte tannteknikere ansatt i bedriften svarer 9 av 31 respondenter at det kun finnes en.
Seksten svarer at det er 2-4 autoriserte tannteknikere i bedriften, og fem svarer at det er 5-8 autoriserte tannteknikere. På

spørsmål om antall ansatte med fullført tannteknikerutdanning fra annet land svarer 15 (ca. 50 %) at de har fra 1-3 ansatte
med utenlandsk utdanning. Videre oppgir 16 respondenter å
ha 1-3 tannteknikerassistenter ansatt i bedriften.
De fleste (26 av 31) oppgir at bedriften er en selvstendig enhet.
Kun 5 oppgir å være selvstendig enhet samlokalisert med tannhelseklinikk. Ingen av respondentene representerer kjedebedrifter. Syv respondenter oppgir at bedriften i tillegg har
ansatte som kun jobber med administrative oppgaver (økonomistyring, kommunikasjon, HMS, personalforvaltning el).
Omtrent halvparten av bedriftene/respondentene i undersøkelsen er lokalisert på Østlandet (16 stk), og en fjerdedel på
Vestlandet (8 stk). Øvrige respondenter er lokalisert på Sørlandet (4 stk) og i Nord Norge (3 stk). Resultatene omfatter
ingen respondenter fra Midt-Norge.
På spørsmålet om hvor mye per år en autorisert tanntekniker med 5-10 års erfaring tjener i bedriften (grunnlønn,
ikke overtid), varierer svarene fra laveste 350 000 NOK til
høyeste 750 000,- Gjennomsnittet er rett i underkant av 450
000 NOK i denne undersøkelsen.
Produkttyper og tjenester

Oversikt over bedriftenes produktsortiment, produksjon og
tjenester presenteres i tabellen under (tabell 1). Her vises
hvor mange bedrifter som leverer spesifikke produkter/tjenester og hvor ofte.
Av andre produkter/tjenester produserer 3 bedrifter sportsskinner eller snorkeskinner, og 3 nevner pasientbehandling/fargeuttak og rådgivning ved estetisk tannbehandling.
En respondent oppgir å utføre filler og Botoxbehandling. En
bedrift freser for andre laboratorier, en annen lager gullinnlegg, og en tredje spoonplater (1-tanns protese).
Hele 28 av 31 bedrifter svarte at de kun tilbyr norskproduserte
arbeider. To bedrifter importerer arbeid for mindre enn 50 %
av omsetningen. En bedrift importerer mer enn 50 %. I de tilfellene
bedriften benytter seg av norske underleverandører eller utenlandsk delproduksjon gjelder dette først og fremst støpte Co-Cr
skjeletter til partielle proteser, dernest freste underkonstruksjoner og konuser i zirkonia eller Co-Cr. Noen nevner også at
de samarbeider med andre om implantatkomponenter og store
implantatkonstruksjoner.
Mottak av arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdragene mottas i 14 bedrifter som tradisjonelle
avtrykk og skriftlig ordreseddel. Ytterligere 2 bedrifter mottar ordreseddelen digitalt. Femten bedrifter oppgir å motta
både tradisjonelle og digitale avtrykk. Ingen av respondentene mottar utelukkende digitale arbeidsoppdrag.
Sytten respondenter oppgir at tannteknikere i bedriften utfører
tradisjonell avtrykkstagning i forbindelse med fremstilling
eller reparasjon av avtakbare proteser, eller ved manglende
antagonistavtrykk. Fire respondenter oppgir at tannteknikere
i bedriften utfører intraoral skanning/avtrykkstagning på pasient. Tjue respondenter oppgir at tannteknikere i bedriften
utfører bittregistrering på pasient.
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Tabell 1 Produkttyper og tjenester samt månedlig produksjon av disse levert fra tanntekniske bedrifter i 2018 (n = 31).
Produkt / tjeneste

Fast protetikk

Kombinasjonsprotetikk

Avtakbar protetikk

Tjenester

Antall bedrifter
som produserer
produktet/
tjenesten

Antatt månedlig
produksjon,
min-maks, (x̅ )
20 – 1200, (169)

Total månedlig
produksjon (antall
ledd/ enheter) ved
bedriftene

Kroner og broer (antall ledd)

28

Innlegg og fasetter

25

1 – 200, (21)

4695
524

Konus

21

1 – 100, (12)

257

Single implantater

25

2 – 100, (18)

460

Stent/kirurgisk guide

15

1 – 10, (4)

55

Implantatarbeider på 2 eller flere fiksturer

25

1 – 20, (6)

141

Kombinasjons-proteser m/patentfester

18

*0,5 – 30, (3)

59

Partielle Co-Cr proteser

23

*0,5 – 100, (13)

304,5

Partielle trådklammer-proteser

24

1 – 100, (13)

303

Helproteser /immediatproteser

24

1 – 100, (19)

448

Helsett

24

*0,5 – 20, (5)

119,5
526

Rebaseringer, protese-reparasjoner/vedlikehold

24

3 – 180, (22)

Blekeskinner

27

*0,5 – 30, (6)

175

Ortodontiske (harde) bittskinner

23

*0,5 – 90, (14)

321,5

Ortodontiske plater (regulering)

3

1 – 89, (31)

94

Fargeuttak

29

*0,5 – 100, (21)

622,5

Diagnostisk designplanlegging

22

*0,3 – 30, (6)

123

Innprøving av fast protetikk

19

1 – 40, (8)

158

Innprøving av avtakbar protetikk

18

*0,5 – 100, (15)

270,5

*0,3-0,5 angis for bedrifter i undersøkelsen som oppgir å utføre den angitte tjenesten/produksjonen mindre enn en gang pr måned.

Produksjonsformer – konvensjonell fremstilling kontra
CAD/CAM

Figur 1 gir en oversikt over hvilke arbeidsprosesser som
utføres konvensjonelt, og hyppigheten av disse. Svaralternativene presenteres som «daglig», «2-3 dager i uken», 1-2
ganger i måneden» eller sjeldnere.
I figur 2 vises hvilken produksjon som foregår ved hjelp av
datastyrt design, skanning og fresing ved eget laboratorium
(in-house). Her ses hvilke arbeidsprosesser som utføres digitalt, og hyppigheten av disse. Svaralternativene presenteres
som «daglig», «2-3 dager i uken», og «utføres ikke».
Lasersintring foregår daglig kun i en bedrift, og et par ganger
i uka i en annen bedrift. Ved 3 bedrifter utføres lasersintring
et par ganger i halvåret (trolig fra underleverandør). Ved 26
av 31 bedrifter utføres ikke lasersintring. 3D-printing skjer
kun i 4 bedrifter, mens 2 bedrifter benytter seg av 3D-printing et par ganger månedlig-halvårlig.
Figur 3 viser en oversikt over benyttede produksjonsteknikker og naturlige kjernematerialer til disse innen fast
protetikk. Her angis både fresing, lasersintring, støping og
pressing, samt mulige materialer.
Fremtidig satsing

Med tanke på produksjonskvalitet (passform, materialegenskaper, levetid) og lønnsomhet "(in-house" kontra "outsourcing") og spørsmålet om hvilke produksjonsteknikker,
systemer og materialer norske tannteknikere bør fokusere
på fremover svarer 26 respondenter at fremtiden ligger i
datastyrte produksjonsteknikker (CAD/CAM), og bruk av
materialene zirkonia og Co-Cr. Flere informanter sier at små
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bedrifter med lite produksjonsvolum må samarbeide om produksjonsutstyr eller sende deloppdrag til underleverandør
for digital produksjon (fresesentere).
En respondent svarer at all fast protetikk vil digitaliseres,
mens tradisjonelle teknikker fortsatt vil være gjeldende
innen avtakbar protetikk. En annen er opptatt av at kunnskap om grunnleggende konstruksjonsprinsipper er en forutsetning for å kunne gjøre seg nytte av den digitale verden.
En tredje svarer at tannteknikere må ha mer fokus på arbeid
direkte med pasienter. Tannteknikere må markedsføre seg
mer mot pasienter og sørge for å tilby tjenester som avlaster
tannlegen.
På spørsmål om nytte/konsekvens ved studieretningsvalg
(enten fast eller avtakbar protetikk) i 2. studieår for å tilfredsstille tannteknikerbransjens kompetansebehov svarer
8 respondenter at de er imot at studentene må velge studieretning. Fire respondenter sier at det er positivt med fordypning i fast/avtakbar studieretning. Et utbredt syn er ellers at
studentene må kunne alt, og at de må ha mer praksis. Gjerne
flere/lengre praksisperioder og «et ekstra år på laboratoriet
før eksamen». I tillegg er det 8 som svarer vet ikke/usikker,
eller ikke besvarer dette spørsmålet.
Når det gjelder hvilke kunnskaper og fagområder som må
prioriteres mer i tannteknikerstudiet for at tannteknikeren
i større grad fremover skal kunne veilede pasienter, tannleger, og andre helseprofesjoner nevner respondentene
flere momenter. Konvensjonell- og digital avtrykkstagning,
bittregistrering, journalføring i tråd med HELFO, hygiene,
sementeringsteknikker, materialkunnskap, digital produksjonskompetanse og mer klinisk erfaring og tverrfaglig sam-

Figur 1. Hyppighet av håndverkspregede /manuelle teknikker i tannteknisk produksjon. Antall svar.

Figur 2. Bruk av CAD/CAM ved eget tannteknisk laboratorium
(in-house produksjon). Antall svar.

Figur 3. Materialer og produksjonsteknikker til underkonstruksjoner
og fullkroner, fast protetikk. Antall svar.

arbeid med tannlegestudenter. Dette knyttes til fargeuttak,
ad hoc justeringer og forståelse for utfordringer relatert til
produksjonstid/kostnader og kommunikasjonsferdigheter. I
tillegg fremgår det at kontakt med tannhelseteamet er viktig,
og igjen at tannteknikere bør markedsføre profesjonen mer
overfor pasienter.
Diskusjon

Diskusjonen vektlegger interessante funn fra undersøkelsen
som sier noe om i hvilken retning tannteknisk produksjon i Norge
er på vei. På bakgrunn av svak oppslutning om undersøkelsen
er det vanskelig å generalisere, men det fremkommer likevel
noen interessante utviklingstrekk når teknologi settes opp mot
samfunnets behov der tannerstatninger inngår.

Produkttyper og tjenester

Ifølge undersøkelsen produseres det mest single kroner og broer
i de representerte bedriftene. Det er et forventet resultat i tråd
med «Rapport om Tannhelsestatus i Norge» (6) som viser at
befolkningen beholder egne tenner lenger. Andelen single
implantater er også betydelig, uten at det her kan vises til tidligere
tall for sammenligning i Norge. I Sverige hvor Försäkringskassan
registrerer antall årlig innsatte protetiske arbeider innen statlig
tannvårdsstøtte per aldersgruppe, kan man se at i perioden
2013-2017 har antall singelimplantater økt med 86%, mens
implantatkonstruksjoner mellom 2 og 8 ledd har økt med 78%
(7). Selv om vilkårene for offentlig støtte til tannbehandling er
bedre i Sverige enn i Norge er det grunn til å anta at Norge følger
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vesen og levesett i stor grad er sammenlignbart mellom de to
landene. En singel implantat vil ikke kreve at vitale nabotenner
berøres og vil framstå som en god løsning for mange selv om
kostnaden er forholdsvis høy.
Undersøkelsen viser i likhet med tall fra Sverige at produksjonen
av større implantatkonstruksjoner er vesentlig lavere i forhold
til produksjon av single-, og mindre bro-implantatarbeider
(delimplantat). Trolig skyldes dette at avanserte fullkjeve implantatarbeider er svært kostbare, og at få grupper i befolkningen
er berettiget økonomisk støtte til en så omfattende tannrestaurering etter folketrygdlovens regler (8). Kartleggingsrapporten «Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester» fra Statistisk
sentralbyrå bekrefter en klar sosial gradient i tannlegekontakt
kontra inntekt og utdanning. Halvparten av de med et udekket
behov for tannlegehjelp oppgir å ikke ha råd (9). Varierende
tannstatus og valg av eventuell tannerstatning kan derfor
tolkes som uttrykk for sosial ulikhet i befolkningen.
Samtidig viser undersøkelsen at produksjon og etterspørsel etter
avtakbar protetikk i bedriftene er omfattende, og spesielt framstilles det en stor andel partielle proteser. Ifølge Försäkringskassan i Sverige (2018) har antall produserte helproteser blitt
redusert med 17%, mens midlertidige partielle proteser har økt
med 22% (7). Som følge av lav inntekt kan det være mange, og
spesielt de med større dorsale tannluker som avfinner seg med at
den rimeligere midlertidige partielle protesen blir en varig løsning.
Norge er nå et multikulturelt samfunn. Innvandring fra land
der forebyggende tannhelse har mindre fokus, og odontofobi,
for eksempel som følge av tidligere overgrep (10, 11), kan
også forklare etterspørselen etter avtakbar protetikk. Derav
følger behovet for protesevedlikehold i form av reparasjoner,
utvidelser og rebaseringer.
Resultatene viser at kun noen få tanntekniske laboratorier i
Norge produserer ortodontisk apparatur tilknyttet tannregulering. Det kan være et udekket behov for disse tjenestene.
Samtidig oppgir 23 av 31 respondenter at bedriften produserer harde ortodontiske bittskinner. Dette indikerer et behov
for økt kunnskap om bittfunksjon og ulike former for skinneterapi i tannteknikerstudiet. En bittskinne kan virke både
rehabiliterende og forbyggende avhengig av konstruksjonsdesign og materialvalg. Tall fra Sverige viser en økning på
12% i antall bittskinner fra 2013-17 (7).
Konvensjonell produksjon kontra CAD/CAM

Når det gjelder ulike produksjonsteknikker innen fast protetikk
er støping tydelig en arbeidsprosess som er på kraftig retur i
norske tanntekniske laboratorier. Dette skyldes i stor grad implementering av CAD/CAM og utstrakt bruk av freste løsninger,
fortrinnsvis i materialet zirkonia. Materialet benyttes til fullkontur
kroner, og til underkonstruksjoner med videre manuell påbrenning av dekkeram for høyere estetikk, samt implantatarbeider.
De helkeramiske materialene ser ut til å ta over for metaller og
legeringer innen fast protetikk, men undersøkelsen viser også at
en del bruker frest Co-Cr, eller støpt gullegering. Det tyder på at
konstruksjon av MK stadig er aktuelt, selv om underkonstruksjonene
nå designes digitalt og fremstilles hovedsakelig ved hjelp av fresing.
CAD (digitalt design) er godt etablert i de fleste bedrifter som
produserer fast protetikk og har i stor grad erstattet manuell
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oppvoksing på laboratoriet. CAM (digital produksjon) ved
hjelp av fresing eller 3d-printing er det under halvparten av
bedriftene som utfører selv (in-house). Via fildeling er det
enkelt å få ferdige underkonstruksjoner levert fra underleverandører for videre ferdiggjøring i eget laboratorium. Lasersintring av legeringer og 3D-printing av polymerer er mindre
benyttet.
Tradisjonelle manuelle håndverksprosesser som modellfremstilling, pressing av e.max, porselenssjikting, tannoppstilling, tilsliping, pussing og polering er stadig høyst aktuelle.
Til tross for økende grad av digital fremstilling i dentalbransjen er det verdt å merke seg at de digitale produktene ikke
innehar en standard i rå tilstand som direkte kan utleveres
til pasient. Fortsatt er god håndverkerkompetanse påkrevet
for å tilfredsstille estetiske og funksjonelle krav. Profesjonsfaglig kunnskap om konstruksjonsprinsipper, materialegenskaper og materialdimensjonering er helt nødvendig for å
kunne nyttiggjøre seg den til enhver tid aktuelle teknologien
og programvaren.
Undersøkelsen kan tyde på at små bedrifter i større grad
enn før, har en tydelig spesialisert produksjon. Dermed er
det logisk at disse bedriftene benytter underleverandører til
spesialarbeid eller CAM-delen av produksjonen for å redusere investeringskostnader og ressursbruk. I Norge samarbeider mange små og store tanntekniske laboratorier. Noen
produserer utelukkende avtakbar protetikk, mens andre utfører delproduksjon og benytter for eksempel kun CAD som
arbeidsverktøy. Dette legger grunnlag for spesialisering av
eget produktsortiment.
Ingen av respondentene i undersøkelsen benyttet CAD/CAM
til helproteser eller partielle proteser. Det er likevel en kjent
sak at enkelte tanntekniske laboratorier i Norge designer
Co-Cr skjeletter til partielle proteser digitalt, og fremstiller
både ortodontiske skinner, guideskinner og individuelle avtrykkskjeer ved hjelp av CAD/CAM teknologi. Omfanget av
dette kan ikke dokumenteres gjennom denne undersøkelsen.
Import av tanntekniske arbeider til Norge

Å definere omfanget av import basert på resultatene i denne
undersøkelsen er usikkert. Kun 3 av respondentene oppgir
at bedriften importerer tanntekniske produkter/delprodukter. Det reelle omfanget er trolig langt høyere. Uansett om
arbeidet er helt eller delvis norskprodusert er det et krav
at en autorisert tanntekniker ved laboratoriet står ansvarlig
for kvalitetssikring av produksjonen, og sikrer at det tanntekniske produktet er i overensstemmelse med tannlegens
spesifikasjoner. Opplysningene om produktet skal være
sporbare og fremgå av vedlagt dokumentasjon og samsvarserklæring som pasienten kan kreve å få utlevert.
Materialanalyser utført ved NIOM i 2014 (12) avslørte store
mangler i legeringssammensetning og samsvarserklæringer
i forhold til kravene i Direktivet for Medisinsk utstyr (93/42/
EØF) både ved utenlandske og norskproduserte kroner. I
hvilken grad pasienter til enhver tid opplever tilstrekkelig
informasjon og brukermedvirkning i forhold til ulike tannerstatningsalternativer, produksjonsland og eventuelle konsekvenser, slik pasient- og brukerrettighetsloven krever, er et
interessant spørsmål (13).

Import av tanntekniske produkter har vært prisdempende
for det norske markedet. Prisen for en singel krone levert
fra tanntekniker i dag er omtrent tilsvarende som for 20 år
siden. En spørreundersøkelse blant tannleger i Norge i 2009
viste at hovedargumentet for import av tannteknisk arbeid er
lavere pris. Offentlige tannhelseklinikker kan også være pålagt å benytte rimeligste alternativ i henhold til framforhandlede avtaler med norske og/eller utenlandske laboratorier
(14). Denne utviklingen fremmer ikke lokale tannteknikeres
eksistensgrunnlag. Og i et samfunns- og miljøperspektiv kan
man undres hvor bærekraftig det er å sende tanntekniske
arbeider jorda rundt? Alternativt kan pasienten ende opp
med et utilfredsstillende resultat som følge av snarveier i
fremstillingsprosessen knyttet til prøving og justering. Undersøkelsen fra 2009 (14) viste at det hovedsakelig var MK
broer og single MK kroner som ble importert. Arbeider hvor
det stilles høye krav til estetikk og tett samarbeid med tanntekniker produseres i Norge. Dette begrunnes med tungvint
kommunikasjon med produsentene i utlandet og usikkerhet
rundt material- og teknikkvalg i importerte produkter (14).
Økt effektivisering gjennom CAD/CAM kan føre til at fortjenesten ved import fra lavkostland blir mindre fordi det
teknologiske utstyret og tilhørende materialer og komponenter har et internasjonalt prisnivå. Det vil si at timeprisen
tilknyttet de manuelle arbeidsprosessene utgjør den reelle
prisdifferansen. Når lønningene i tillegg stiger i Kina (15),
er det naturlig å tenke at produksjonen flyttes til land der
miljøhensyn og arbeidsvilkår er enda mer kritikkverdige. I
tillegg kan utfordringer som følge av globale konflikter, pandemier og svikt i importleveranser synliggjøre behovet for
lokal tannteknisk kompetanse.
Pasientkontakt

Markedsundersøkelsen for tannteknikere viser at omfanget
av pasientkontakt er høyt. Dette gjelder ikke bare fargeuttak, men også pasientkontakt knyttet til innprøving og utbedring av protetiske arbeider. Ut fra Helsepersonelloven har
det vært omstridt hvorvidt tannteknikeren innehar forsvarlig
kompetanse til å ta avtrykk. Selve arbeidsprosessen ved å
ta et enkelt alginatavtrykk er ikke komplisert, men når det
kommer til vurderinger tilknyttet symptomer på oral patologi, hygienetiltak og prosedyrer for journalføring ved pasientmottak så inngår ikke dette i dagens Bachelorstudium.
Undersøkelsen viser at i 17 av 31 bedrifter tas det avtrykk i
forbindelse med manglende antagonistavtrykk, eller ved reparasjon og rebasering av avtakbare proteser. Dette tyder på
at det er et reelt behov for at tannteknikere kan bistå med
denne typen tjenester, såfremt tannlegen har delegert oppgaven. I tillegg til at det finnes 2-3 klinisk utdannede tannteknikere i Norge har NTTF de siste årene gjennomført flere
avtrykkskurs for sine medlemmer som gjør at kompetansen
på området er høyere nå enn tidligere. Noen tannteknikere
sier de også utfører intraoral skanning. Dette er positivt med
hensyn til tverrprofesjonell fagutvikling, og utgjør trolig mindre risiko for pasienten med tanke på kliniske komplikasjoner (16). Resultatene viser at bruk av digitale avtrykk er i
fremvekst i forbindelse med fast protetikk, men ikke like
raskt som forventet. Fortsatt benyttes tradisjonelle avtrykk,
og spesielt innen avtakbar protetikk hvor proteseunderlagets
utstrekning er viktig for å sikre protesen optimal retensjon.

En oversiktsartikkel fra 2017 peker på bruk av intraoral
skanning som en kontraindikasjon ved fremstilling av avtakbare proteser grunnet fravær av, eller langt spenn mellom
stabile referansepunkter for laseravlesning, og at det ikke er
mulig å registrere mykvevets bevegelser (17).
Et mer overraskende funn i undersøkelsen er at det ved 20
av 31 bedrifter (nesten 65 %), utføres bittregistrering på pasient. Dette krever god bittfysiologisk forståelse, og sett i ettertid burde spørsmålet vært tydeligere spesifisert slik at det
fremgikk om bittregistreringen gjelder helt, eller delvis tannløse pasienter. Det vil si hvorvidt bittregistreringen omfatter
definering av kjevekamsrelasjoner, bitthøyde og okklusjonsplan, eller enkle bittindeks ved mer intakte resttannsett.
Vedrørende økt pasientkontakt oppga 3 respondenter at de
også mottar pasienter i forbindelse med rådgivning ved estetisk tannbehandling, såkalt smile design. Smile design kan
visualisere individuelt tilpasset tannmorfologi, og foreslå
ulike alternative konstruksjonsløsninger gjennom bildebearbeiding og/eller digital ansiktsskanning. Ved høyestetisk
tannbehandling er nær kontakt mellom pasient og tanntekniker, og tett samarbeid mellom tanntekniker og tannlege
særlig påkrevet.
Utvalget for undersøkelsen og bedriftssammensetninger

Det er flest små og mellomstore bedrifter som har besvart undersøkelsen, og flest fra Østlandet. Ingen av respondentene
er kjedebedrifter, og overraskende få er samlokalisert med
tannlege/tannpleier/tannklinikk. Når kun 7 respondenter
oppgir at bedriften har ansatte i rent administrative stillinger
tyder dette på at mindre produksjonsbedrifter ikke kan ta seg
råd til dette. I tillegg til ren fagkunnskap kreves dermed god
merkantil innsikt og kjennskap til personalledelse. Mangelfulle kunnskaper om næringsdrift kan gå på bekostning av
lovforpliktelser. En fordel med samlokalisering antas å være
bedre samarbeid om pasienttilfellene, mer effektivitet og deling av administrative tjenester.
Med ett unntak svarer alle respondentene at det er autorisert(e) tanntekniker(e) ansatt i bedriften. Autorisasjonen er
en tittelbeskyttelse, og den som kjøper tanntekniske produkter fra et tannteknisk laboratorium i Norge skal være trygg
på at dette er produsert under en autorisert tannteknikers
kvalitetskontroll. Rett til autorisasjon etter søknad har den
som har bestått et tre-årig bachelorstudium i tannteknikk
med eksamen (1). Det er ikke anledning til å ha ansatte i
et tannteknisk laboratorium med mindre en autorisert tanntekniker står ansvarlig for kvalitetskontrollen på det ferdige
tanntekniske produktet. Halvparten av bedriftene oppgir å
ha 1-3 ansatte med fullført tannteknikerutdanning fra annet
land. En årsak kan være at bedriften ikke får tak i norsk autorisert arbeidskraft, spesielt utover i distriktene. En annen
årsak kan være at utenlandsk og eventuelt ufaglært arbeidskraft (tannteknikerassistenter) faller rimeligere lønnsmessig
i et marked preget av stor konkurranse, import og krav om
offentlig anbudsutsetting av tanntekniske tjenester.
Undersøkelsen etterspør grunnlønn per år (ekskludert overtid) for en autorisert tanntekniker med 5-10 års erfaring. Når
svarene varierer fra 350 000 - 750 000 NOK per år (gjennomsnitt 448 322 NOK). skyldes den store variasjonen trolig
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at de best betalte tannteknikerne i undersøkelsen er selvstendige laboratorieeiere. Når 6 av 16 respondenter oppgir
at årslønnen ligger under 400 000 NOK må dette sies å være
lavt betalt sammenlignet med statistisk sentralbyrå (SSB,
2017) sin gjennomsnittlige årslønn for protese- og tannteknikere på 506 760 NOK (18).

I samsvar med felles nasjonale retningslinjer for styring av
læringsutbytte (KD – RETHOS) og som følge av økende pasientkontakt bør tannteknikerstudiet få en økt klinisk orientering. Tverrfaglig samarbeidslæring mellom tannlege-,
tannpleier- og tannteknikerstudenter i studieløpet kan bidra
til at forståelsen for hverandres fagfelt og kliniske og tekniske utfordringer kan komme pasientene til gode.

Fremtidig satsning

Å definere relevant studieinnhold er en kontinuerlig prosess.
Ønsket om å gjøre de uteksaminerte tannteknikerkandidatene best mulig rustet for arbeidsmarkedet fører til stadig
implementering av nye teknikker etter hvert som materialteknologien utvikles. Samtidig som tannteknikerprofesjonen
blir mer mangefasettert og spesialisert er rammene for studiet regulert av Lov om Universitets- og høyskole. Bachelorstudiet i tannteknikk (3 år /180 studiepoeng) består av
halvparten teoretisk tilnærming og ditto ferdighetstrening/
praksis. Som et universitetsstudium vil denne fordelingen
opprettholdes grunnet førende krav til teoretisk kunnskapsgrunnlag.
Ordningen med to studieretninger vil opprettholdes etter
2020 selv om respondentene var delt i synet på dette. Det
kan være vanskelig for små bedrifter å ansette en med studiespesialisering når de trenger en «all round» tanntekniker.
Av hensyn til profesjonens bredde og fordi det totalt sett er
lite praksis og tilsvarende mye teori i studiet er det likevel
fornuftig å opprettholde studiefordypningen innen henholdsvis fast og avtakbar protetikk, med mindre det er ønskelig
at fordypningskompetanse på sikt kun blir å finne utenfor
Norge.
Blant respondentene var det stor tro på videre utvikling av
digital teknologi innen fast protetikk, men ikke innen avtakbar protetikk. Etterspørsel og kompetanse knyttet til konstruksjon av avtakbare proteser bør derfor fortsatt være en
vesentlig del av tannteknikerstudiets innhold. Kunnskap og
ferdigheter om tannoppstilling ved ulike kjevekamsrelasjoner er nødvendig, og ofte utgangspunktet for å kunne designe de store og avanserte protetiske løsningene.

Metodisk ville det styrket undersøkelsens validitet om
svarprosenten var høyere. Likevel er det fremkommet mye
interessante data som langt på vei bekrefter eller avkrefter
ulike antagelser om tanntekniske bedriftsstrukturer, deres
produksjonsmetoder og tjenester.
Denne artikkelen har tidligere vært publisert i Tidende.
Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering.
Godtatt for publisering 10.05.2020
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I denne artikkelen ser Tenner i Fokus se nærmere
på utdanningen av tannteknikere i fire land.

Norge

Utdanning som tanntekniker i Norge er
som kjent organisert gjennom en treårig
utdanning ved OsloMet og avsluttes med
en bachelorgrad.
Utdanningen i Norge foregår hovedsakelig på OsloMet, men det er også innlagt praksisopphold på tanntekniske
laboratorier.
Hovedtyngden ligger hos OsloMet med
undervisning på laboratoriet og i klasserom og noe av utdanningen er på laboratorier.
Norge er et av få land hvor tannteknikere
har autorisasjon som helsepersonell.
Danmark

I Danmark går utdanningen over fire
og et halvt år, hvor det første halve året
er et slags forkurs med flere fag.
Deretter følger to år med avtagbar protetikk, hvor man har tre måneder på skolen
og tre måneder på et laboratorium, dette
gjennom hele utdanningen. Eter to og et
halvt år kan man velge å avslutte utdanningen og er da utdannet som tanntekniker i avtagbar protetikk.
De fleste velger å gå videre med ytterlige
to år og her har man to valg. Det ene er
å bli klinisk tanntekniker som kvalifiserer kandidatene å behandle tannløse
eller delvis tannløse pasienter. Det vil si
å lage tannerstatninger uten behandling
av tannlege.
Det andre er å bli tanntekniker i fast protetikk som er en fullgod utdanning i alle fag
og ferdigheter som vårt yrke har å
tilby.

Utdanningen går over tre år og avsluttes med to eksamener, en praktisk
og en akademisk. Her får man også en
bachelorgrad. Den svenske utdanningen har samme innhold for alle, det
finnes ingen spesialisering som Norge
har innført.
Det er ingen opplæring/kursing på
eksterne laboratorier, kun internt på
universitetet.
Tyskland

Utdanningen i Tyskland foregår på
tanntekniske laboratorier og faget er
et håndverksfag.
En går i lære i tre og et halvt år og utdanningen er dual. Det vil si at man
går tre eller fire dager på «jobb» i lærebedriften og en eller to dager i uken på
skole, dette varier avhengig av hvilket
utdanningsår en befinner seg i.
Laboratoriet har ansvar for den praktiske
delen og skolen har ansvar for det teoretiske. Dessuten blir det lagt inn fire kurs
på en uke som er en fordypning i spesielle fag. Disse kurs er obligatorisk for å
kunne avlegge svenneprøven. I tillegg
skal alle lærlinger føre en utdanningsbok som beskriver de tingene som en
har gjennomgått på laboratoriet.
En spesialisering finnes ikke på dette
stadiet. Man består utdanningen som
tanntekniker som er en håndverkstittel.
En videreutdanning er å bli tannteknikermester som er en omfattende utdanning
over et år. Mestertittel er en forutsetning
for å kunne åpne/drive et laboratorium.
Oppsummering

Sverige

Den svenske utdanningen ligner
veldig på den norske. Det utdannes på
tre universiteter; Gøteborg, Umeå og
Malmø.

Som vi ser, er det en del forskjeller
mellom de ulike landene. Vi kan si at
Norge og Sverige ligger ganske nærme
hverandre med en universitetsutdanning og en avsluttende bachelor.

Danmark har valgt en annen tilnærming som er mer rettet mot en kombinert utdanning som har en annen
balanse mellom praksis og teori.
Tyskland har en utdanning som håndverker med en større vekt på det
praktiske og en mulighet til videreutdanning som mester.
Hvis jeg hadde gått grundigere til
verks, ville man har et bedre grunnlag
for å uttale seg om ulemper og fordeler
med det ene eller andre, men det skal
jeg overlate til andre.
Hadde vi undersøkt enda flere land
hadde vi sikkert oppdaget at det er
enda flere veier til Roma.

Gammel
porselensovn
ønskes kjøpt
billig
Skal brukes til hobbyarbeid.
Jan-Vidar Godaker
Pensjonert tanntekniker
M 92 43 72 89
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Feriepenger på bonus
Alle ansatte i virksomheten fikk ekstraordinær bonus i fjor. Bonusen ble
beregnet på bakgrunn av virksomhetens resultat, og ble fordelt likt på alle
ansatte, avhengig av lønnsnivå.
Flere ansatte har etter utbetaling av feriepenger i år kommet til meg og sagt at
det skal beregnes feriepenger på bonusutbetalingen, noe som ikke har blitt gjort.
Vi har også i enkelte tidligere år utbetalt slik bonus uten å beregne feriepenger
på dette. Hva er riktig? Kan vi ende opp med å måtte etterberegne og utbetale
feriepenger for alle tidligere år vi har utbetalt bonus? Dette kan bli vanskelig for
oss da koronapandemien har satt oss i en utfordrende økonomisk situasjon.
				
Du skriver ikke noe om det, og jeg forutsetter
derfor at det ikke er inngått konkret avtale
om ikke-beregning av feriepenger på bonus
mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne, for
eksempel at bonusen er tilpasset slik at den
totale ytelsen, inkludert feriepenger, utgjør
det som utbetales arbeidstakerne i bonus.
Hensynene bak ferieloven og bestemmelsene om feriepenger er at feriepengene skal
erstatte lønnsbortfallet under ferien, og at
arbeidstakeren skal sikres omtrent samme
inntekt under ferien som ellers.
Det rettslige utgangspunkt etter ferieloven
er at det skal beregnes feriepenger på
grunnlag av "arbeidsvederlag" som er
utbetalt i opptjeningsåret.

Aleksander Ryan er advokat
og partner i Wahl-Larsen
Advokatfirma AS.
Ryan er Norges
Tannteknikerforbunds faste
advokatforbindelse, og tilbyr
medlemmene inntil én times
gratis bistand per sak (inntil to
timer for medlemmer med mer
enn tre års ansiennitet i NTTF),
og ut over dette rabatterte
timepriser.
E-post: aleksander.ryan@wla.no
Tel.: 40 63 90 50/22 01 06 70
Web: www.wla.no
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan
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Begrepet "arbeidsvederlag" omfatter ethvert vederlag i penger for utført arbeid;
vanlig lønn, bonus, akkordlønn, skifttillegg,
dyrtidstillegg, lønn under reiser, betaling
for gangtid, overtidsgodtgjørelse, variable
ytelser som tantieme, gratiale, andel av omsetning eller andre former for provisjon o.l.
Bonus som inngår i de ansattes samlede
avlønning, er derfor som hovedregel
"arbeidsvederlag" i ferielovens forstand og
gir grunnlag for feriepenger.
Ferieloven inneholder likevel en nærmere
angivelse av enkelte typer vederlag og godtgjørelser fra arbeidsgiver som ikke skal inngå
i feriepengeberegningen. "Fast godtgjøring"
som opptjenes og utbetales uavhengig av
fravær på ferie mv. skal for eksempel ikke
inngå i feriepengegrunnlaget. Dette unntaket er begrunnet med at feriepenger er
ment å erstatte bortfall av inntektstap, og
at bonusutbetalinger og lignende som ytes

n.n

uavhengig av arbeidsinnsats og fravær derfor
ikke skal danne grunnlag for krav på feriepenger. Det fremgår motsetningsvis av vilkåret "fast godtgjøring" at bonusavtaler som
er variable og knytter seg til arbeidstakerens
arbeidsinnsats og resultatoppnåelse, skal
inngå i feriepengegrunnlaget. Det må
derfor foretas en konkret vurdering og
tolkning av om den enkelte bonusordning
omfattes av unntaket for "fast godtgjøring"
eller ikke.
I forarbeidene til ferieloven uttaler departementet at det vil gi en enkel og rimelig avgrensning dersom vilkåret "fast godtgjørelse"
kun knyttes til om ytelsen fra arbeidsgiver
er fast eller variabel. Lovgiver har med dette
fastslått at en bonusutbetaling skal omfattes
av feriepengegrunnlaget så lenge dette er en
variabel og ikke en fast ytelse. Dette gjelder
selv om bonusutbetalingen ikke kan knyttes
direkte til den enkelte ansattes arbeidsinnsats eller målbar resultatoppnåelse, for
eksempel at bonusberegningen er knyttet til
en avdelings eller selskapets resultat, som
er tilfelle i din sak.
Ut fra den informasjon jeg har fått om bonusutbetalingen i din e-post, er det derfor grunn
til å anta at bonusutbetalingen gir grunnlag
for feriepengeberegning, dog med forbehold
om at relevante forhold ikke er omtalt.
Siden det heller ikke er utbetalt feriepenger
på lignende bonusutbetalinger tidligere, kan
det bli snakk om ansvar for etterutbetalinger
av feriepenger knyttet til disse tidligere
bonusutbetalingene, dog slik at foreldelse
setter en mulig relevant øvre tidsramme
for arbeidsgivers ansvar.
-o0o-
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Tannteknikerutdanningen
søker praksisplasser
Tannteknikerutdanningen ved OsloMet søker 11 praksisplasser
innen fast protetikk.
Tannteknikerprofesjonen krever god sammenheng mellom
teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Veiledet
praksis i tannteknisk bedrift er derfor en viktig del av tannteknikerstudiet for at studentene skal kunne utvikle sine
ferdigheter knyttet til fremstilling av metallkeramiske og helkeramiske tannerstatninger, og kunne fullføre sin utdanning.
Som følge av koronapandemien er praksisperioden for 3. års-studentene forskjøvet til vårsemesteret 2021 (4. januar-21. mai).
Praksisstudiene omfatter minimum 16 uker laboratoriepraksis i tannteknisk bedrift, samt inntil 12 dager klinisk protetikk
(observasjonspraksis) ved tannklinikk, hos kjeveortoped, sykehus eller klinisk tanntekniker. Her vektlegges kunnskap
om tilgrensende fagområder, og kommunikasjon og samhandling mellom de ulike tannhelseprofesjonene. Klinisk
observasjonspraksis kan enten foregå samlet, eller fordeles
over hele perioden, for eksempel ved å følge det tanntekniske arbeidet til tannlegen for prøving/sementering. Det er
fint om observasjonspraksisen kan gjennomføres i samarbeid med, eller i nærheten av den tanntekniske bedriften
hvor studenten har laboratoriepraksis (by/region/landsdel).
Alle tanntekniske fremstillingsprosedyrer (konvensjonelle
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og digitale) og teoretiske prinsipper knyttet til grunnleggende fast protetikk vil være gjennomgått før studentene
kommer ut i praksis. Det er ønskelig at studentene i størst
mulig grad deltar i den daglige produksjonen av tannerstatninger. Kvalitetssikring og vurdering av studentens læringsutbytte skjer gjennom samarbeid mellom bedrift, student og
utdanning.
Det er ønskelig med praksisplasser over hele landet, såfremt
det finnes bomuligheter for studentene innen rimelig nærhet. Dersom interesserte bedrifter kan være behjelpelig med
å skaffe hybel vil dette være meget gunstig. Utdanningen
gir 7000 kroner i måneden i tilskudd ved nødvendig leie av
bolig, men har ikke anledning til å gi bedriften tilskudd for
å ta imot studenten i praksis. Det oppfordres til å se på praksisstudenten og veilederrollen som en mulighet for rekruttering og egen utvikling.
Tannteknikerutdanningen oppfordrer interesserte bedrifter
om å kontakte utdanningen snarest, og ber samtidig om at
studenter som henvender seg vedrørende mulig praksisplass
møtes med velvilje.

Nærmere informasjon om praksisperioden fås ved å kontakte
tannteknikerutdanningen:
Ketil Hegerstrøm Haugli - tlf. 97123159 ketil-hegerstrom.haugli@oslomet.no
Hilde Haugen - tlf. 95090396 hilde.haugen@oslomet.no
Adriane Andersen Mougios - tlf. 99100272 adriane.andersen-mougios@oslomet.no
Trude Myhrer - tlf. 95833346 trude.myhrer@oslomet.no

Vil du bidra til å utdanne frem
f
tidige tannteknikere?
Vi søker ny medarb
r eider til ett års vikariat, 100 %, som øvingslærer el. universitetslekt
k or fr
f a 1. januar 2021 ved
tannteknikeru
r tdanningen, OsloMet -storb
r yuniversitetet. Det kan også være aktuelt å dele stillingen i to 50 % -stillinger.
Arb
r eidsoppgaver vil i hovedsak være å undervise og veilede på utdanningens lab
a oratorier. Du må ha Bachelorgrad el.
tilsvarende utdanning i tannteknikk og erfa
f ring innen fa
f st protetikk
k og CADCAM. Det er en fo
f rdel at du har relevant
praktisk-pedagogisk komp
m etanse. Søknadsfrist
f en er 1.11.20.
Kontakt
k : Stu
t dieleder Tru
r de Myh
y rer, e-post: trudemy@oslomet.no mobil 95833346
For ful
f ltekstannonse se her: http
t s://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/
r/universitetslekt
k or-oevingslaerer-i-tannteknikk
k
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Disse kan be forkortet individuelt for optimal tilpasning til respektive tannlengde.
Dette sikrer optimal kraftoverføring, og stabiliserer hele konstruksjonen.
TITANIUMBASER K80 (ASC)

Disse har justerbar distanselengde -Som kan forkortes individuelt til tannlengden, og tilgang
til vinklet skruekanal (0° – 30°) for å kompensere for ikke optimale implantatplassering.
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Medlemsfordeler
FORSIKRING

HOTELLER

For mer informasjon og hvordan du
benytter disse og andre medlemsfordeler, logg deg inn på NTTFs sine
medlemssider via www.nttf.no.
Mangler du brukernavn og
passord, ta kontakt med NTTFs
administrasjon.

Yrkesskadeforsikring, helse- og
pensjonsforsikring til rabattert
premie, tlf 08881

Med forbehold for endringer.

Informer om at du er NTTF-medlem.

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

FOR ALLE
M ED L EM M ER
LEIEBIL

Deltakelse i diplomgivende
etterutdanningsprogram

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Tilgang til kurs hos vår
søsterorganisasjon i Sverige, til
rabattert pris

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

JURIDISK BISTAND

Gratis advokathjelp (både jobb- og
bransjerelatert samt privat) inntil
én time per sak. Inntil to timer for
medlemmer med mer enn tre års
medlemskap i NTTF, og ut over dette
rabatterte timepriser.

DEKK

Automatisk innmelding
og rapportering til Norsk
Pasientskadeerstatning.
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Mulighet til å søke midler fra
NTTF og NODs utdanningsfond
samt reisestipend fra
Voksenopplæringsforbundet
(VOFO)
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.
Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)

MAT

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

Kontakt advokat Aleksander Ryan
på tlf 40 63 90 50 eller e-post
aleksander.ryan@wla.no

NPE

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

BLOMSTER

ONLINE BACKUP

Tilgang på NTTFs kvalitetssystem,
inklusive en dags kurs og
skreddersøm til ditt laboratorium
Rådgivning i oppfyllelse av
myndighetskrav, herunder forskrift
medisinsk utstyr, Legemiddelverkets
utstyrsregister, Datatilsynets
registrering, nye og justerte lover
og forskrifter for bedriftseiere,
arbeidsgivere og laboratorier
Varsler når det er offentlige
anbudsrunder på tanntekniske
produkter

Det er så mye
enklere å bruke
Fleksibel håndtering
Gode flytegenskaper i kombinasjon med lang arbeidstid
vil gjøre din hverdag enklere.

Mange indikasjoner
Lisi PressVest kan benyttes til majoriteten av presskeramer

Spar tid
Det er ett robust materiale så du kan sette inn støpekanalene
mer spredt enn med andre system. Enkelt å fjerne
inversteringgsmassen, som også sparer tid.

LiSi PressVest

Fosfatbundet
investeringsmasse
for perfekte press
resultater.

GC NORDIC
info.nordic@gc.dental
https://europe.gc.dental/no-NO
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Kilde: Norges Tannteknikerforbund
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