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Jeg håper det går bra med dere alle sammen,  
holder dere friske og raske, i en ellers uforut- 
sigbar tid.

For mitt vedkommende, som produsent av 
kjeveortopedi, har jeg fått en periode nå hvor  
hele skoleklasser er i karantene, og da blir 
det stille hos kjeveortopedene og meg.

I mitt verv som styreleder fikk jeg et veldig 
hyggelig oppdrag: Ringe alle studentene i 
kull 2017, som gikk ut fra OsloMet denne 
våren. 

Grunnen var at deres studentmedlemskap 
går ut ved nyttår og det er spesielt viktig 
å vise interesse for hvordan det går med 
dem og høre om de har fått jobb, eventuelt 
hvor, om de trives eller om de har begynt 
med noe annet – et annet studium. Jeg ser 
det som spesielt viktig å holde kontakten 
i den tiden vi er inne i nå. Det var utro-
lig hyggelig å snakke med alle sammen. 
De var så positive og fulle av pågangsmot, 
uansett om de hadde fått jobb eller ikke. 
Alle de som fortsatt er i faget var veldig 
positive til å melde seg inn i NTTF og vi har 
allerede mottatt de første innmeldingene. 
Tusen takk!

Av de 14 studentene som gikk ut i vår og 
som er studentmedlemmer, har åtte fått 
jobb og tre står fortsatt uten jobb. Skulle 
du, som labeier, være interessert i ansette 
en nyutdannet tanntekniker, så ta kontakt.

Det er en tøff tid for alle studenter, men jeg 
føler litt ekstra for tannteknikerstudentene 
på OsloMet. Grunnen til det er at de sliter litt  
ekstra i og med de har praktiske fag. Det 
var ikke enkelt for hverken tanntekniker-
studentene, studieleder eller andre ansatte 

ved OsloMet da de stengte ned i mars. Det er  
jo ikke lett å gjennomføre de praktiske fagene  
fra hjemmekontor. 

Da studiene kom i gang igjen ved univer-
siteter og høgskoler nå i august bestemte 
tannteknikerutdanningen å dele opp de to 
studentkullene i mindre kohorter sånn at 
alle fikk anledning til å være på lab noen 
dager hver i uka. Normalt kan det være 
24 samtidige studenter ved laboratoriene. 
Med de nye strenge smittevernreglene ved 
OsloMet delte tannteknikerutdanningen 
inn studentene så de var maksimalt 12 
studenter samtidig på lab. På den måte har 
utdanningen klart å opprettholde ferdig-
hetstrening for studentene gjennom denne 
høsten. 

Studentene har et veldig strengt regime.  
Spesielt gjelder dette studentene i tredje  
studieår som er midt i den viktige bachelor- 
eksamen der produksjon av tannerstatnin-
ger er en del av eksamen. Dette må foregå 
på lab. De vet at hele utdannelsen deres 
«står og faller» hvis de nå blir smittet, og/
eller må i karantene. Det store spøkelset er 
hvis det blir en ny nedstengning nå – da sli-
ter studentene med å få nok praksistimer  
på OsloMet, praksistimer som blir vanske-
lig å få til senere og det vil være kritisk å få 
uteksaminert avgangskullet til våren. 

De gjør alt de kan for å få fullført studiet og  
mange deltar også på kvelds lab. Vi får bare  
håpe at alt går deres vei. Ledelsen ved tann- 
teknikerutdanningen snudde også på termin  
5 og 6, slik at studentene tar bacheloropp- 
gaven nå og skal i utplassering fra januar og  
utover våren. Utdanningen rådførte seg med  
NTTF før de tok beslutningen. Forbundet 
har også vært behjelpelig med å sende ut 

Utdanningens fremtid

LEDER

Det er en tøff tid for alle 
studenter, men jeg føler 
litt ekstra for tann- 
teknikerstudentene på  
OsloMet. 
Grunnen til det er at 
de sliter litt ekstra i og 
med de har praktiske 
fag. Det var ikke enkelt 
for hverken tann- 
teknikerstudentene, 
studieleder eller andre  
ansatte ved OsloMet da 
de stengte ned i mars. 
Det er jo ikke lett å 
gjennomføre de  
praktiske fagene fra 
hjemmekontor.

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF
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medlemsmail, legge ut på Facebook 
og det har vært en artikkel i Tenner i 
Fokus. Her skal tannteknikerbransjen 
ha honnør i og med alle studentene har 
fått utplasseringsplass. Stor takk til 
dere som stiller opp! 

Det er sikker en del av dere som lurer på 
hva som skjer med samlokaliseringen 
av studiested for tannleger, tannplei-
ere og tannteknikere. Er det noe nytt?  
Hva skjer? Er det noen grunn til dette?

Samlokaliseringen er viktig for vårt fag.  
Her vil vi komme nærmere hele tannhel-
seteamet, komme tettere på og få innsikt  
i de andre yrkesgruppenes hverdag, ut-
veksle erfaringer og få et bedre sam-
arbeid. Gjensidig forståelse for fagenes 
problemstillinger vil være gull verd i 
fremtiden.
Planen er at Tannhelsetjenestens kom-
petansesenter Øst (TkØ) og Odontolo-
gisk fakultet (OD) på Universitet i Oslo 
(UiO) skal samlokaliseres, og at Tann-
teknikerutdanningen (TT) ved OsloMet 
skal overføres til UiO og bli et selvsten-
dig bachelorstudium der.  

Tannteknikerutdanningen  
- Konkrete forskningsprosjekt mellom 

TT og TkØ er under planlegging og 
videreutvikles. 

- Hospitering der studenter fra tann-
teknikerutdanningen følger team 
hos TkØ under pasientbehandling. 

- Mulighet for tverrfaglig samarbeid 
TT/OD ved UiO og de øvrige utdan-
ningsinstitusjonene i Bergen og 
Tromsø. 

- Tverrfaglig samarbeid under utdan-
ning ved tannpleierutdanningene 
ved HINN (Elverum) og UiO planleg-
ges med TT.

Samarbeidet mellom OD, TT og TkØ
- Delte stillinger og bistillinger. 
- Forskningssamarbeid bla. med fokus 

på eldre, epidemiologi, praksisnære 
forskningsprosjekter og TOO, som er 
et tilrettelagt tannhelsetilbud til tor-
tur- og overgrepsutsatte og personer 
med sterk angst for tannbehandling 
(odontofobi)

- Hensiktsmessig samarbeide om pasi-
entbehandling i forhold til forskning 
og undervisning. 

- Spesialistutdanning – bla innen 
pedodonti, oral kirurgi - oral medisin 
og kjeveortopedi. 

Et nytt klinikkbygg er viktig for det odon-
tologiske miljøet i Norge og skal være  

en ressurs for oppbygging av odontolo-
gisk kompetanse i hele landet. Det vil gi 
bedre pasientsikkerhet og sikre befolk- 
ningen tannhelsetjenester av høy kva-
litet gjennom forskning, utdanning, 
spesialisttjenester og fagstøtte. 

I 2013 ble det utredet to hovedkonsep-
ter; ombygging og tilbygg på Odontolo-
gisk fakultet på Universitet i Oslo (OD)  
og nybygg et annet sted. Begge konsep-
tene innebar varianter med og uten Kom-
petansesenter for tannhelse Øst (TkØ)  
og med to ulike studiemodeller ved 
Odontologisk fakultet. Året etter blir 
det anbefalt at utvikling av OD bør vel-
ges framfor nytt bygg annet sted. I 2015 
kommer det en tilleggsrapport som ser 
på Gaustad og mer spesifikt «Nem-
ko-tomten». Regjeringen beslutter i 
2016 nybyggalternativet med redu-
serte arealrammer og at klinikkbygget 
skal ligge på Gaustad. Beslutningen 
innebar at OD og TkØ samlokaliseres 
og at tannteknikerutdanningen ved 
OsloMet overføres til UiO og skal også 
inn i klinikkbygget på Gaustad. Vi skal 
helt fram til 2019 før Statsbygg legger 
fram forslag til basisprosjekt i tråd med 
konseptvalget, og estimat for styrings- 
og kostnadsramme. 

Det er spesielt fremhevet at klinikk-
arealene er underdimensjonerte på 
Odontologisk Fakultet ved UiO og ved 
bachelorutdanningen i tannteknikk 
ved OsloMet er det tilsvarende areal- 
og tilstandsutfordringer. Derfor, når alt 
bør flyttes, er det viktig at alle kommer 

under samme tak (samlokalisering). 
Prosjektet skal ta utgangspunkt i plas-
sering på Nemko-tomten på Gaustad 
(Gaustadalléen 30). Dette området 
befinner seg mellom Rikshospitalet, 
gamle Sogn vgs. og Ullevål Stadion.
Det beste alternativet er rivning av 
eksisterende bebyggelse på Nem-
ko-tomten, omregulering og nybygg 
vil gi høyest måloppnåelse. Alternati-
vet innebærer nybygg på 20 700 m2 
(bruttoareal) og ombygging av 800 m2 
i eksisterende arealer i Domus Medica. 
Prosjektet har en tidshorisont på ca. 
5,5 år frem til innflytting fra beslutning 
om oppstart utviklingsfase dersom det 
blir sømløs overgang til byggefase. Det 
er da lagt til grunn oppstartsbevilg-
ning over statsbudsjettet for 2021. 
Tidspunktet for oppstartsbevilgning er 
avhengig av politiske beslutninger, og 
kan medføre at planene skyves ut i tid.

I og med disse planene ikke kom med 
på årets statsbudsjett, får vi bare håpe 
på at de kan bli vedtatt i statsbudsjettet 
i 2022. Prosjektet ligger hos departe-
mentet og hos regjeringen.

Tusen takk til Trude Myhrer for deling 
av informasjon i forbindelse med sam-
lokaliseringen.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske 
dere alle en fortsatt God Jul og et Godt 
Nytt År!

Bjørn Erik Markmanrud

Det er sikker en del av dere som lurer på hva som skjer 
med samlokaliseringen av studiested for tannleger, 
tannpleiere og tannteknikere. Er det noe nytt? Hva 
skjer? Er det noen grunn til dette? Samlokaliseringen 
er viktig for vårt fag. Her vil vi komme nærmere hele 
tannhelseteamet, komme tettere på og få innsikt  i de 
andre yrkesgruppenes hverdag, ut-veksle erfaringer og 
få et bedresamarbeid.

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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Din forhandler:
K.A.Rasmussen AS
Dental: 800 41 941 | salg@karasmussen.com | www.ka-rasmussen.no

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.

Minimum tykkelse 0.1 - 0.2 mm

MiYO® Liquid Ceramics tilbyr en helt 
ny tilnærming til estetikk.
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Pasienten Günther er 79 år, i topp-
form, en eksellent håndverker, tid-
ligere selvstendig næringsdrivende. 
Men den privat-forsikrede var langt 
fra glad for hvordan det sto til med 
tannstatusen sin, full av sliten delpro-
tetikk som den var (bildene 1 og 2). 

Situasjonen
Fronten var en katastrofe og bittforhol- 
dene likeså (bildene 3-9). Hvordan han  
klarte å leve med dette, var for meg 
uforståelig. Han måtte ha vært en sann  
«bittsjonglør». Jeg sendte ham til en tann- 
lege, en av mine kunder, med en bønn  
om å redde pasienten fra kaoset han 
hadde i munnen.

Hos tannlegen
Først tok vi et alginatavtrykk. Et med 
protesene på plass og et uten protese- 
ne. Vi laget også en ansiktsbue (bilde 
10). De fleste tannteknikere fryser på  
ryggen når de kun får kort tid på seg til  
å ordne en protesereparasjon. Jeg har 
derfor laget meg en fyndig replikk 
som lyder: Vennligst forstå at et godt 
resultat behøver tilstrekkelig tid. 
Da dette kom til å bli en svært omfat-
tende reparasjon, egentlig en forny-
ing, foreslo jeg å lage en oppstilling, 
digitalisere denne ved skanning og så 
finne en enkel overgangsordning. Pa-
sienten er imidlertid ganske så aktiv, 
så å gå uten tenner er helt uaktuelt 

Koronaen har medført at mange arbeidsbenker står tomme nå.  
Men reparasjoner og ferdiggjøringer er det fremdeles en del av.  
Det har kommet de laboratoriene til gode som også har «akryl-
tenner» og kunststoffbaserte proteseløsninger i sitt sortiment. 
Noen har bare det. Dette faktum er grunnen til at jeg, for en gangs  
skyld, lager en artikkel om en protesereparasjon som normalt ikke  
får noen oppmerksomhet i fagbladene.

Forfatter

Tannteknikermester  
Wolfgang Weisser
CTB-Zirkel
Fuchswasenstrasse 11
73457 Essingen
Tyskland

Våre «salt i grøten» 
produkter
Oversatt fra «Das Dental Labor» 10/2020, side 94-101, av tanntekniker Lars Alhaug

1 og 2 Pasient Günther var ikke akkurat lykkelig over dette – forståelig det.
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for ham. Da vi la fram for ham kost-
naden for arbeidet, ble det klart for 
Günther at dette ikke kunne bli noe 
billig arbeide, slik at han var advart. 
Og han skjønte det.

Planleggingen
Etter at de to typene avtrykk var tatt, 
en for reparasjonen og en med pro-
tesene på plass, printet vi modellene 
i 3D-print. Jeg aktet å arbeide etter 
«Pala-Munnkonseptet». Denne fram-
gangsmåten har jeg selv utviklet for 
ganske lenge siden. Firmaet Kulzers 
«Pala Mix og Match-Konsept» inne-

bærer bruken av en kombinasjon av 
tannsettene Pala Idealis, Pala Pre-
mium, Pala Mondial og Pala Veneer til  
framstillingen av individuelle, profe-
sjonelle løsninger. Systemet gir med 
dette større fleksibilitet i bruken av 
kunststofftennene. Takket være de 
individuelle mulighetene som da gis, 
ved tilpasningene/innslipingene, får 
pasienten en proteseløsning i form av  
en presisjonsprotese. (bildene 11 og 
12).
 
Først analyserte vi de tannløse om-
rådene og vi laget et «Set-Up», en 

3–9 Forholdene  
i munnen.

10 En ansiktsbue var nødvendig.
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11–12 Pala Mix og 
«Match-konseptet».

13–17 kontroll-innprøving i munnen.

oppstilling for å få en grov oversikt. 
Denne prøvde vi så i munnen (bil-
dene 13-17). En viktig rolle i en slik 
vurdering er å ta bilder av tilfellet 
hele veien fram til endelig resultat. 
Bildene «fremkaller» vi i det nye Eye-
Special C-IV, fra Shofu.
Denne oppstillingen skannet vi så og 
konstruerte den. Deretter fulgte fre-
singen av denne enkle og rimelige, 
digitalt konstruerte overgangsprote-
sen (bildene 18-19).

Og slik ble det til at pasient Günther 
aldri var tannløs mens reparasjonen 
var under arbeid. PMMA protesen 
tjente som en overgangsordning og 
skulle garantere for at pasienten 
hadde full tyggefunksjon i ventetiden. 

Fonetikken var OK, estetikken spilte i 
denne fasen ikke så stor rolle. Denne 
midlertidige løsningen var tenkt også 
som en reserveprotese om det senere 
i livet skulle bli nødvendig med noe 
slikt (bildene 20-22). Günther var 
mer enn tilfreds med dette og mente 
egentlig at den var bra nok.

På en slik «veteranprotese» må det 
«rustne karosseriet» bort. Alt må byg-
ges nytt fra «ramma» av og det ble nød-
vendig å støpe til en ny sadel for den 
som var borte (bildene 23-24). Å ut-
bedre eller lappe på er ikke brukbart.  

Fjerningen av det gamle materialet  
førte med seg noen overraskelser. Selve  
kantlisten var interessant. Gamle te-
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18 3D-printede modeller.

19 Digital konstruksjon av 
midlertidig protese.

20–22 Midlertidig overgangsprotese i PMMA.

23–24 Gjenbruk av, men også restaurerte metallskjelett.

leskopkroner i gull fjernet vi, og for å 
få rom til kunststoffet på undersiden 
av sadelen vi måtte støpe, festet vi litt 
lysherdende voks som «avstandskloss» 
ved modelleringen av sadelen (bilde 
25). I denne lysherdende voksen, lagde 
vi en uthuling der hvor laserloddingen 
senere skulle utføres for å sikre at skjø-
ten ville bli «hel ved» av metall og ikke 
et svakere punkt. Loddingene/sveisin-
gene hjalp Börni oss med, en erfaren 
kombi-tanntekniker på Labor Vögtle i 
Schluchsee. 

Fronten stilte vi opp med «Pala Veneer»  
(hjørnetannsforblendingene) og «Pre-
mium». Til diatorik brukte vi «Idealis» 
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27–28 Kontaktflaten gjøres lang/dyp ved bruk av fint smergelband.

25 Modell med metallbasis som skal påloddes sadel og 
konuskroner ved lasersveising.

29–31 PalaVeneer facettskall.

26 Idealis diatorik.

(bilde 26). Diatoriken slipte jeg bl.a. til med tynne slipe- 
strips (bilde 27), for å få til en parallell kontaktflate (bilde 
28). På den måten fikk vi senket kontaktflaten og dermed 
fikk vi til en fin overgang mellom tannen og det rosa basis- 
materialet. I overkjeven kledde vi hjørnetannen med 
«Pala Veneer» (bildene 29-31), for å få fram en mest mulig 
lik fargeharmoni med de andre protesetennene (bilde 
32). Vi la så over en silikonmatrise på oppstillingen, og 
den videre framgangsmåten er kjent: Etter å ha tatt av 
kunststofftennene fra oppstillingen, fjernes det meste av 
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32 Oppstilling i voks.

33 Metal Bond 1+2.

34 PalaXtreme.

33a Behandlet OK skjelett.

voksen og så spyles og dampes metallet 
og tennene fritt for voks. Så sandblå-
ses flatene som kommer i kontakt med 
protesematerialet (jeg anbefaler også å 
lage hull med kanaler ut lingualt/pala-
tinalt for sikkerhetsskyld, (oversetters 
anmerkning)). 

Selve metallkonstruksjonen behand-
ler vi med Metal Bond 1+2 (bilde 
33) som heftemiddel og så med rosa 
opak-forblender (bilde 33a). Modellene 
legger vi i en «trykkoker» og setter på 
et 5 bars trykk noen minutter for at 
det ikke skal oppstå bobler når basis-
materialet senere skal herdes i samme 
trykkammer. Isoleringen strykes på. Jeg 
bestemte meg for å bruke PalaXtreme 
materialet som protese-«akryl» fordi jeg 
har erfart at det er et svært bruddsik-
kert materiale som egner seg for alle 
tilfeller der dentalt kunststoff er mate-
rialet. Det leveres også for injeksjons-
teknikken. (Du kan selv lese om de 
gode egenskapene på hjemmesiden til 
Kulzer) (bilde 34). Blandingen og rørin-
gen av PalaXtreme gjøres på kjent måte 
(bilde 35). Materialet herdes i f.eks. i 
Palamat Premium trykkokeren i 30 mi-
nutter og med 55 graders varme (bilde 
36). Til forblendingen av underkjevens 
hjørnetenner brukte vi igjen Metal 
Bond 1+2 og nå med det tannfargede 
kunststoffet «Signum» som vi så slipte 
til i riktig morfologi.

Resultatet
Over- og underkjeveprotesene gikk så 
til «stolen» for innprøvning av funksjon 
og okklusjon. Når alt er bra følger det 
avsluttende finarbeidet: Utforming med 
stener/fres/diamant av først grov, så 
middels og fin gradering, forpolering/
pussing med vannoppløst pimpsten 
(bildene 37-39). Så skal høyglansen 
fram ved henholdsvis polerboksen og 
arbeidsplassen (bildene 40-42). Når jeg 
vil gi arbeidet den siste touchen, be-
handler jeg arbeidene med HS Protese-
finish fra Henry Schein. 

Pasient Günther var rimeligvis svært 
spent på det endelige arbeidet, og han 
ble ikke skuffet. Den nye rekonstruksjo-
nen passet med en gang og han strålte: 
«Så mange tenner har jeg visst aldri 
hatt!», mente han. Nå kan han igjen 
tygge ordentlig og utseendet er betrak-

telig forbedret. Konklusjonen kan være 
at også en reparasjon, som betales for 
det den er verd, kan være et godt va-
remerke for bedriften, spesielt for den 
mer anonyme bedriften som har mye 
«salt i grøten» arbeider, sant? (bildene 
43-44).
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37–39 Arbeidet etter forpolering med 
pimpstein.

35 Blanding av kunststoff-materialet. 36 «Trykkokeren» Palamat Premium.

Sluttord
Det er viktig å velge seg en fabrikant 
som har lagt vekt på at materialene 
de lager skal kunne kombineres i en 
god «workflow», at en slipper å bruke 
forskjellige varemerker. Det sparer 
ikke minst tid, og tid er noe, spesielt 
reparasjonstilfellene, ikke gis mye 
av. Skal reparasjoner/restaurasjoner 
bli bra, trengs det ofte mer tid enn 

tannlegen og pasienten forstår, siden 
de ikke kjenner arbeidsgangen og 
omfanget av den enkelte reparasjo-
nen slik en erfaren tanntekniker gjør. 
Reparasjoner skal tas alvorlig.

Takk til
Dette arbeidet ble utført i Labor Vögtle 
i Schluchsee – Innehaveren er Tann-
teknikermester Hans Peter Vögtle og 

han ga meg muligheten til å lage dette 
arbeidet. For det takker jeg så mye. 
En spesiell takk går til Tanntekniker-
mester Stephan Berger fra Kulzer for 
hans store støtte. Til slutt en stor takk 
til pasienten Günther for hans tålmo-
dighet, ikke minst under de utallige 
fotosesjonene, og for selve oppdraget.
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40–42 Høyglanspolert arbeid.

43–44 Resultatet.

s. 33

Bursdager 
NTTF Gratulerer

30 år
Helena Teder  12. januar

50 år
Marcin Kopec  15. januar

50 år
Sergei Vait  12. januar

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
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Intervju med  
Rana Tannteknikk

Tannteknikerfaget både i Norge og 
globalt er inne i en omstillingsfase. 
Med økende konkurranse, også fra 
 utlandet, og rask digital utvikling, 
kan det være krevende å drive 
spesielt tanntekniske laboratorier. 
Det krever nytenkning og  originale 
løsninger for å møte framtiden. 

Tenner i Fokus ved Stein Brath har 
gjennom året besøkt flere labora-
torier som har utviklet egenartede 
konsepter og spesialiserte produk-
ter. I denne 37. artikkelen har vi 
intervjuet Rana Tannteknikk.

Jeg innleder intervjuet med Anita Pettersen med å spørre 
hvordan det har seg at hun utdannet seg til å bli tanntekniker.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Rana Tannteknikk (foto)
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Hun forteller at da hun var ungdom i Mo i 
Rana var det vanlig å begynne sin tid i arbeids- 
livet med å passe unger, men hun var ikke 
interessert i å drive med barnepass.

Anita var heldig og fikk sommerjobb som 
regningsbud i lokalavisen Rana Blad. En  
dag så hun en annonse i bladet om at tann-
tekniker Ola Godøness søkte etter bud. Anita  
var rask om å stikke oppom Ola Godøness AS,  
som laboratoriet den gang het, for å søke på  
jobben. Ola Godøness sa et han skulle tenke  
på det, men allerede dagen etter var Anita 
tilbake, og spurte om hvordan det gikk med 
budjobben. Resultatet var at hun fikk job-
ben, men med beskjed om at neste gang 
hun søkte jobb måtte hun huske på å med-
bringe vitnemål mm. Slik var det at Anita i 
1972 ble ansatt hos Ola Godøness,  

Etter en tid som bud og hjelpearbeider på 
laboratoriet fortalte Godøness at han følte 
at tiden nærmet seg for han til å slutte som 
tanntekniker. Han sa videre at han ønsket at  
Anita, Bjørg Botten og Viggo Bogfjellmo som  
også var ansatt laboratoriet, skulle overta.

Det ble da til at Anita og Bjørg fordypet seg 
skikkelig i faget, og i 1992 tok de sven-
neprøven som paragraf 20 kandidater. De 
gikk med andre ord opp til fagprøve uten 
lærlingekontrakt, og fikk av den grunn et 
tillegg på 25 prosent på læretiden.     

I 1994 kjøpte Anita laboratoriet sammen med 
sine to kolleger Bjørg Botten og Viggo Bog-
fjellmo, og Ola Godøness trakk seg tilbake. 
 
De byttet nå navn på laboratoriet til Rana 
Tannteknikk as.

På denne tiden hadde også importen av 
tanntekniske produkter kommet på marke-
det, men det ble ikke noen stor konkurrent i  
Mo i Rana. Da en av deres kunder sviktet dem  
med å starte opp med importarbeid, var de 
heldige og fikk erstattet tomrommet med nye  
kunder ganske raskt. Dette er vel tegn på at  
kundene er tilfreds med produktene som blir  
levert og servicen på laboratoriet. 

Budapest-klinikken har også prøvd å etablere  
seg i distriktet uten å lykkes.

 RANA TANNTEKNIKK
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Til tider har det vært litt for få tannleger  
i Mo i Rana, men pr. i dag er mange 
tannleger i nærmiljøet. Dette er selv-
sagt positivt for Anita og hennes sam-
arbeidspartnere.

På Rana Dental produserer de det meste  
innen faget, bortsett fra stål, som de 
sender til Knut Taraldsen.

Etter hvert har Bjørg og Viggo solgt seg  
ut, og er ute av firmaet, men i 2014 kom  
Linda Lillevik inn som ny kompangong. 
 
Laboratoriet ligger i DnB-bygget. Hit flyt-
tet laboratoriet inn som en av de første  
leietakerne, og har vært der siden. De 
har flott utsikt over byen og nærmiljøet 
og kan i tillegg se helt til Svartisen. 

Lokalene leier de i dag av et tannle-
gesenter som har mange tannleger 
ansatt. Det nyter de godt av, og tannle-
gene nyter godt av å ha tannteknikeren 
tett på seg og sine pasienter. Det blir 
noen fargeprøver i løpet av dagen. Noe 
som bare er positivt.

De har gjort hva de kan for å holde tritt  
med den faglige utviklingen opp gjennom  

tiden, men når det gjelder avtakbar pro-
tetikk koker de protesene på gammel- 
dags vis etter å ha prøvd andre metoder. 
I 2018 gikk de til anskaffelse av skanner,  
freser og printer. Dette har revolusjonert  
produksjonen av kroner, broer og im-
plantater på laboratoriet.

Selv om fast protetikk er hoveddelen av  
produksjonen, er avtakbar protetikk 
fremdeles en viktig del av produksjonen.  

Opp gjennom tiden har arbeidstokken 
stort sett bestått av eierne, men innimel-
lom har de også ansatt tannteknikere. 
 å har de en rumener ansatt, og Anita sier  
at han er en meget dyktig fagmann.

Det er vanskelig å få foredragsholdere 
til å komme til Mo i Rana for å vise fram  
nytt og nyttig innen faget, derfor prøver  
Anita og Linda å delta på det nordnorske  
årsmøtet for å bli oppdatert. Det hender 
også at de reiser sørover for å få med seg  
nytt av maskiner og materiell.

Spesielt er det viktig å være med på 
forbundets fagsamlinger. Her får man 
med seg gode foredrag samtidig som 
man treffer gode kollegaer. 

Da Anita kom inn i faget var det uhørt å  
snakke med tannlegen på likefot. Dette 
har blitt mye bedre. Nå føler hun at tann- 
teknikeren er akseptert som en like-
verdig «tannpartner». Og at tannlegen 
aksepterer at tannteknikeren kritiserer 
avtrykk, og eventuelt kommer med for-
slag til endringer på protetiske arbeider. 

Selv om Anita i dag er i full jobb, nærmer  
hun seg pensjonsalderen. I tillegg har 
hun en mann hjemme som er pensjo-
nist allerede. Så hun kan nok bli lokket 
over i pensjonistenes rekker om noen 
år. Troen på fremtiden har hun, og hun 
ser pr. i dag ingen svikt i innkommet 
arbeidsmengde til laboratoriet.

Denne positive innstillingen mener hun  
de kan bære med seg inn i fremtiden, 
langt utover hennes tid på laboratoriet 
og hun ser for seg et godt levebrød for 
Linda og hennes ansatte. 

Det vil være behov for tannteknisk 
kunnskap i Mo i Rana i lang tid fremover. 
Hun tror at det største problemet i frem-
tiden vil være å få ansatt flinke fagfolk.  
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kunnskap i Mo i Rana  
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Tilskudd og spesielle driftsutgifter på 
tannhelsefeltet utgjør 364 millioner, 
noe som er en økning på 6,4 % eller ca. 
22 millioner fra i fjor. 15 millioner er 
øremerket TOO-prosjektet, som gir et 
samlet tilskudd på ca. 100 millioner 
til ordningen. 5 millioner skal gå til 
prisportalen www.hvakostertannlegen.
no og 5,5 millioner til Bivirkningsgrup-
pen for odontologiske materialer.

Koronakonsekvenser
Privat og offentlig tannhelsetjeneste 
har hatt store tap av pasientinntek-
ter som følge av nedsatt aktivitet pga. 
koronasituasjonen. Regjeringen har 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
vurdere de økonomiske virkningene.

Privat tannhelsetjeneste har vært om-
fattet av den særskilte støtteordningen 
som regjeringen etablerte for bedrifter 
med vesentlig fall i omsetningen, der 
staten dekker deler av bedriftens faste 
utgifter.

5 millioner til www.
hvakostertannlegen.no
Prisportalen ble etablert i 2013 og skulle  
hjelpe befolkningen med informasjon 
om prisnivået på tannhelsetjenester ved  
å sammenligne priser mellom tilbydere.  
Forbrukerrådet stengte prisportalen 12. 
mai 2020 som følge av at stengninger  
og innskrenkninger i tannhelsetjenesten  
førte til manglende innrapportering av 
priser fra tannklinikkene i hele landet. 
I forslag til budsjett skriver Helse- og 
omsorgsdepartementet at «det er et mål  

å få portalen tilbake i ordinær drift, fornye  
tekniske løsninger og utvide portalen 
med priser på tannregulering. Det fore-
slås 5 mill. kroner til dette formålet».

I begrunnelsen skriver departementet 
at det antas at pandemien har medført 
økte priser og økt egenbetaling for 
pasientene. Som følge av innstram-
mingen i folketrygdens stønad til tann-
regulering, kan det også antas høyere 
prisnivå på tannregulering. 

NTTF vil følge med på dette arbeidet. 
Det er store mangler ved portalen slik 
den er i dag og det må gjøres vesentlige 
endringer hvis den skal være nyttig for 
befolkningen.

Tannbehandlingsmaterialer
Nordisk institutt for odontologiske ma-
terialer (NIOM AS) er et nordisk sam-
arbeidsorgan under norsk eierskap. 
Helse- og omsorgsdepartementet eier 
49 pst. av aksjene. Det foreslås å vi-
dereføre aktivitetene ved Bivirknings-
gruppen for odontologiske materialer, 
som har ledet et arbeid med å utrede et 
register for tannimplantat.

Digitalt løft
Budsjettet gir digitaliseringen i helse- 
og omsorgstjenesten et løft. Regjerin-
gen foreslår å bevilge 189 millioner 
kroner til investeringer i nasjonale sam-
handlingsløsningene; kjernejournal,  
helsenorge.no og e-resept. Det er viktig 
at tannhelsetjenesten også inkluderes i 
denne satsingen. 

Lange ventetider for TOO pasienter
15 millioner kroner gis til styrking av 
det fylkeskommunale tilbudet til TOO 
pasienter. Til sammen er det budsjet-
tert med 100 millioner til dette tilbudet. 
Det er viktig at dette tilbudet styrkes. 
I mange fylker er det lange ventelister,  
både for å komme inn til første vurde-
ringssamtale og for oppstart av tverr-
faglig behandling med psykolog og 
tannlege. En evaluering av tilbudet blir 
igangsatt i 2020 og evalueringsarbeidet  
foreslås videreført i 2021.

Satsingsområder og prøveordning 
utsettes
Rapporten om styrking av norsk tann-
helse som skal inneholde en total-
gjennomgang basert på NOU’en «Det 
viktigste først» og Blankholmutvalgets 
arbeid utsettes.

Oppstart av prøveordningen med kom-
munalt ansvar for tannhelse utsettes  
også. Regjeringen påpeker at den offent- 
lige tannhelsetjenesten bør få mulighet 
til å håndtere de direkte og indirekte 
konsekvensene av koronapandemien, 
og at tidspunktet for oppstart av forsøket  
bør utsettes til 2022.

Kilder: 
www.tannlegeforeningen.no 
www.regjeringen.no
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Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

STATSBUDSJETT 2021

Ingen kutt i  
tannhelse i årets  
statsbudsjett
Regjeringen la 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020.  
Budsjettet legger for første gang på flere år opp til en svak økning  
på tannhelsefeltet. 
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Markedets mest  
driftssikre fresemaskin?

5-akse dental fresemaskin med automatisk disk-veksler for non stop produksjon

For mer informasjon kontakt oss 
på telefon eller e-post

ehd ce tn

ehd ce tn

ehd ce tn
ehd ce tn

ROLAND DWX-52DCi

www.den-tech.no 
32 12 30 10 • mail@den-tech.no

GODKJENT
av d e n-tech
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Godt nytt år  
med «egen  
pensjonskonto»
Egen pensjonskonto er en ny ordning som skal gi alle med 
innskuddspensjon i privat sektor bedre oversikt og lavere 
kostnader.
Av Kristian Skalland Moen, Storebrand

Egen pensjonskonto blir innført fra 2021. 
Da blir innskuddspensjonen dine ansatte 
har opptjent hos sine tidligere arbeidsgi-
vere automatisk flyttet inn sammen med 
pensjonsordningen de har gjennom nå-
værende arbeidsgiver. Dermed samles 
alle midlene på ett sted, noe som gir dine 
ansatte lavere kostnader. Du som ar-
beidsgiver og dine ansatte, trenger ikke 
foreta dere noe som helst for å få forde-
lene dette gir.
 
Mange lurer på om også fripoliser kan flyttes  
inn i egen pensjonskonto, men det vil ikke  
bli mulig. Det er bare såkalte pensjons-
kapitalbevis som automatisk samles på 
pensjonskontoen på nyåret. Pensjonska-
pitalbevis er pensjonsrettigheter fra et  
tidligere arbeidsforhold med innskudds- 
pensjon.

Når alle pensjonspengene samles på ett 
sted, blir det også enklere å følge med på  
hvor mye pensjon man har spart opp. 
Samtidig blir det lettere for de ansatte å ta  
egne valg, for å påvirke hvor mye avkast-
ning de kan forvente på pensjonen sin.

Større krav til informasjon 
Innføringen av egen pensjonskonto 
medfører samtidig et større informa-

sjonsansvar for dere som arbeidsgivere. 
I overført betydning sier loven at arbeids-
giver har et informasjonsansvar som skal 
sikre at den ansatte får nok og relevant 
informasjon, så den ansatte har grunnlag 
til å ta velinformerte valg knyttet til egen 
pensjonskonto. 

Dette skal vi selvsagt hjelpe dere med. 
Det meste av den nødvendige informasjo-
nen finner de ansatte på sine personlige 
sider og pensjonsapper, som i appen vår 
Mine penger. En av de viktigste tingene 
arbeidsgivere kan gjøre, er å sørge for at 
vi har oppdatert kontaktinformasjon på 
deres ansatte, slik at vi kan hjelpe dere 
med å overholde informasjonsansvaret. 

Stor del av pensjonsutbetalingen er 
avkastning 
Pensjonen de ansatte får utbetalt når de 
slutter å jobbe består ikke bare av belø-
pet forskjellige arbeidsgivere har satt av 
hver måned, gjennom yrkeskarrieren. 
Mye kommer fra folketrygden, basert 
på hvor mange år den ansatte har vært 
yrkesaktiv. Men noe mange glemmer, er 
at en stor del av sluttpensjonen avhenger 
av hvordan pensjonspengene har blitt in-
vestert underveis.

- Lars-Erik Eriksen,  
Storebrands leder for salg 
i bedriftsmarkedet

Dette er 
reformen der 
du får alle 
fordelene 
automatisk



Desember 2020  |  Tenner i fokus   | 21 |

21 |

Er den ansatte 40 år, kommer nesten 
halvparten av pensjonsutbetalingen 
fra avkastningen på sparingen. Derfor 
er det mye å hente på å ta gode inves-
teringsvalg. Nå som alle får samlet all 
innskuddspensjon på én konto, blir det 
enklere å tilpasse investeringsvalg og 
risikoprofil.

Forfølger deg
Egen pensjonskonto forfølger den 
ansatte ved jobbskifte. Det betyr at 
pensjonspengene blir flyttet til den 
pensjonsleverandøren den nye ar-
beidsgiveren har valgt for bedriftens 
pensjonsordning. Hvis den ansatte 
ønsker det, er det mulighet for å velge 
pensjonsleverandør på egenhånd. Men 
hvis du sitter stille i båten, blir pen-
sjonskontoen flyttet automatisk.

Egen pensjonskonto er også en god 
nyhet for unge og arbeidstakere med 
korttidskontrakter. Tidligere måtte 
man ha vært ansatt i 12 måneder for 
å beholde pensjonsopptjeningen når 
man byttet jobb. Denne ordningen for-
svinner når egen pensjonskonto blir 
innført. Det betyr at den ansatte har 
krav på all pensjon du har spart til den 
ansatte, uavhengig av lengden på ar-
beidsforholdet. 

Enklere å påvirke egen pensjon
Egen pensjonskonto berører bare be-
drifter som har innskuddspensjon i 
privat sektor. Dette er den vanligste 
ordningen i det private næringsliv. Har 
bedriften din denne ordningen, har du 
og dine ansatte en god mulighet til å ta 
tak i egen pensjon. 

Nå som dere får alle pensjonspen-
gene på én og samme konto, får dere 
bedre oversikt og kan tilpasse måten 

pensjonspengene investeres på – hvis 
dere ønsker det.  De aller fleste som 
får egen pensjonskonto i Storebrand 
får pensjonspengene plassert i spa-
reløsningen Anbefalt pensjon. I tråd 
med Storebrands anbefaling, vil ak-
sjeandelen i Anbefalt pensjon være høy 
så lenge man er ung. Etter hvert som 
årene går, vil stadig mer av pengene 
flyttes over i rentepapirer.

Det vil si at den ansatte til enhver tid 
har en fordeling mellom aksjer og ren-
tepapirer som er tilpasset alderen sin. 
Men slipper dermed å tenke på hvilke 
fond som er smartest å velge for sin 
egen pensjonskonto – vi tar hånd om 
dette for deg.

Dette betyr egen pensjonskonto for 
deg som arbeidsgiver
- Du betaler administrasjons-

kostnadene for pensjonskontoen  
og forvaltningskostnader for 
pensjonen du sparer til den  
ansatte.

- Du har et informasjonsansvar 
overfor de ansatte – dette hjelper 
Storebrand deg med. 

- Ansatte har krav på 
pensjonsopptjening uavhengig av 
lengden på arbeidsforholdet.

- Du kan forvente mer pensjon for 
hver pensjonskrone du sparer til  
de ansatte. 

Større valgmuligheter 
Noe annet nytt som kommer med egen 
pensjonskonto, er større valgmulighe-
ter for arbeidstakerne. Den nye pens-
jonsreformen åpner nye dører når det 
gjelder muligheten til å velge selvvalgt 
pensjonsleverandør. En hensikt med å 
åpne for selvvalgt leverandør for egen 
pensjonskonto, er å sikre at arbeidsta-

kerne får større valgfrihet over egen 
pensjonskonto. Et argument for å velge 
selvvalgt leverandør kan være dersom 
man ønsker større fondsutvalg enn 
det man får gjennom arbeidsgiverens 
avtale. Det vil bli enkelt å gå fra å ha 
«egen pensjonskonto» i Storebrand til 
å velge Storebrand som «selvvalgt le-
verandør for egen pensjonskonto». Ar-
beidstaker kan også velge å reservere 
seg mot at pensjonskapitalbevisene 
samles på sin egen pensjonskonto. 

Storebrand er Norges 
ledende rådgiver på 
pensjonssparing og 
forvalter over 920 
milliarder kroner på 
en fremtidsrettet og 
bærekraftig måte, som 
skaper god vekst. 

NTTF har på vegne av  
sine medlemmer 
fremforhandlet en svært 
god avtale på pensjon 
gjennom Storebrand. 

Kontakt oss for et 
uforpliktende tilbud på 
pensjon til bedriften din.

Har du spørsmål om 
pensjon? Kontakt oss 
gjerne for å se hvilke 
muligheter din bedrift  
har i Storebrand på  
telefon 22 31 52 77  
eller på epost:  
bedrift@storebrand.no 
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NY! PRETTAU® 3 
DISPERSIVE® MED 
GRADUAL-TRIPLEX-
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*Gjennomsnittsverdi av biaxial 
bøyestyrke fra flere testserier 

~ 1100 MPa*

~ 1200 MPa*

~ 670 MPa*

Graderende 
Translucens

Graderende 
Bøyestyrke

Graderende 
farge

Endelig 
resultat
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Koronakrisen  
- hva betyr den 
for oss?
I mars 2020 ble det norske samfunnet stengt 
ned av regjeringen, grunnet et svært farlig 
virus og derav følgende pandemi. 
Av tanntekniker Martin Feldmann | martin@feldmann.no



Desember 2020  |  Tenner i fokus   | 23 |

23 |

Plutselig sto verden foran et problem 
som kjennes kun fra mer eller mindre 
dårlige sciencefiction-filmer. 

Realiteten var at hele verden ble ram-
met etter hvert og helsesystemene 
var i fare for å bryte sammen. Mange 
samfunn rundt omkring ble stengt 
helt ned, mens andre land kjørte en 
annen strategi og restriksjonene ble 
noe mildere.

Den 12. mars 2020 ble 
det norske samfunnet 
stengt ned i frykt av 
pandemien og dens 
konsekvenser.

For det ble slik at alle  
våre kunder, altså tannlegene, stengte 
klinikkene sine og kun var tilgjenge-
lige for akutte tilfeller. For oss be-
tydde det at vi hadde noen dager å 
jobbe, og så var bøkene tomme. Vi, 
som så mange andre bransjer og 
selvstendige bedrifter sto plutselig 
uten oppdrag. Vi hadde lån å betjene, 
strøm å betale, lønn til ansatte og 
skatt skulle betales, dette er en skik-
kelig krise.

Det var mye usikkerhet om pande-
mien og de økonomiske konsekven-
sene som bestemte hverdagen i en 
lang periode. Krisepakkene som kom 
har hjulpet noe, de fleste laborato-
riene har overlevd og i dag er mye 
nesten i gang igjen. Dette året blir for 
alle et dårlig år med tanke på omset-
ningstap og resultatet på bunnlinjen.

Men.. vi ble ikke truffet alene, hele 
tannhelsebransjen har lidd. Tannleger 
hadde stengt, tannpleiere likeså, de-
poter fikk ikke salg, verken for tann-
leger eller laboratorier. En hel bransje 
var lammet. Heldigvis.. dette gir en 
følelse av å ikke stå alene i stormen, 
andre har det like tøft. 

Tiltakspakker ble gitt til både tann-
teknikere og tannleger og i nesten 
to og en halv måned sto verden stille 
for oss. Dette ga også en følelse av 
å sitte i samme båt med tannleger 
og tannpleiere. Vi satt i en båt som 
ingen kunne styre og som var utsatt 
for krefter vi ikke hadde kontroll over.

Til syvende og sist gikk dette ut over  
pasienten og tann-
helsen. Mange pasi- 
enter fikk ikke beha- 
ndlingen de trengte, 
mye ble forsømt og 
det kommer sikkert 
en liten bølge med 
mer etterspørsel. 
Først skal alle tann-

leger i full drift igjen, mange holder 
fremdeles litt igjen av frykt for smitte 
den ene eller andre veien.

For meg har denne pandemien vist 
at hele tannhelseteamet henger 
sammen og blir truffet like hardt.

Dette gir meg og følelsen av å være 
viktig, vår kompetanse og erfaring 
skal komme pasienten til gode, det 
er derfor vi går på jobb hver dag. Vi 
er en viktig leverandør av en helse-
tjeneste selv om tilværelsen kjennes 
tøff ut noen ganger.

En nedstenging av samfunnet har 
vist seg å lamme det meste av øko-
nomien, oppdrag forsvinner, lønn blir 
ikke betalt, skatt uteblir, handlemøn-
ster blir forandret. Hvis økonomien 
står stille og penger ikke kommer i 
omløp, da stopper alt opp. 

Jeg håper på et bedre år 2021 med 
en vaksine som virker og dermed mer 
normale tilstander.

Ønsker alle gledelig jul og et godt nytt 
år!

Foto: Kaja Leijon, UD, UiO

Plutselig sto verden 
foran et problem som 
kjennes kun fra mer 
eller mindre dårlige  
sciencefiction-filmer. 
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Bytte av 
telefonileverandør
For to uker sider ble jeg som daglig leder for laboratoriet ringt opp av en 
hyggelig ansatt i telefoniselskapet X [anonymisert, heretter B-Mobil]. Han kunne 
fortelle om hvor billig og bra deres løsninger var i forhold til min eksisterende 
avtale med Y [anonymisert, heretter A-Mobil]. Jeg sa at jeg uansett ville ha 
kostnader i forbindelse med et eventuelt bytte av telefonileverandør i og med at 
bindingstiden ikke var utløpt noe han sa ikke var noe problem, da B-Mobil ville 
dekke dette dersom jeg ble kunde hos dem. Han skulle ordne alt, og jeg skulle 
ikke trenge å tenke på noen ting. Jeg syntes dette virket bra, og aksepterte 
tilbudet. 

Vi har i ettertid fått et krav på kr 20 500 fra A-Mobil på et såkalt bruddgebyr på 
totalt kr 37 000. Ved nærmere undersøkelser av avtalevilkårene viser det seg at 
B-Mobil ikke dekker bruddgebyr ut over kr 16 500, slik at kravet på differansen 
har blitt rettet mot oss. Leverandørbyttet fra A-Mobil til B-Mobil har derfor blitt 
veldig dyrt for oss, og jeg føler at vi har blitt lurt av B-Mobil. Hva bør vi gjøre? 

                          n.n

Det første du må gjøre er å reklamere skriftlig  
til B-Mobil, slik at B-Mobil gjøres kjent med  
at du mener at dere ikke har fått den vare/ 
tjeneste som ble avtalt. Pass i denne sam-
menheng på at reklamasjonen kommer frem  
til B-Mobil, og vurder derfor også å sende 
reklamasjonen rekommandert.

Enkelte telefonileverandører synes å 
utvise en forholdsvis aggressiv form for 
markedsføring i innsalgsfasen, blant 
annet hva gjelder forsøk på å gi et bedre 
inntrykk av varen/tjenesten og vilkårene 
enn hva realiteten rent faktisk er. De påtar 
seg å gjøre «alt» og dekke «alle» kostnader 
i forsøket på å kapre nye kunder, men så 
viser realiteten seg ofte å være en noe 
annen. Din erfaring er derfor et klassisk 
eksempel på noe som i ettertid kan føles 
som bondefangeri for deg som kunde.

Uten at du har opplyst om det, vil situasjonen  
ofte være at telefonileverandøren i  
telefonsamtalen opplyser om en beløps- 
begrensning for dekning av bruddgebyret, 
men at denne informasjonen gis sammen 
med en mengde annen informasjon, og  
derfor «forsvinner» i strømmen av 
opplysninger. Leverandøren passer sam-
tidig på å ta opp samtalen, slik at de senere 

kan presentere denne for deg som bevis 
på at du ble opplyst om forholdet før du 
senere aksepterte. En annen taktikk er at 
leverandøren tar et forbehold om størrelsen 
på dekningen, og viser til avtale som blir 
oversendt etter telefonsamtalen. I avtalen 
vil det mest sannsynlig ett eller annet sted 
stå angitt at det er et tak på dekning av 
bruddgebyret på kr 16 500. Leverandører 
som driver slik innsalgstaktikk spekulerer 
derfor helt kynisk med at kundene deres 
ikke får med seg all den informasjon som 
presenteres skriftlig og/eller muntlig 
får avtaleinngåelse, samtidig som 
leverandøren i ettertid kan dokumentere 
at slik informasjon nettopp er presentert 
for kunden før avtale ble inngått. 

Slike upresise og uryddige markedsførings- 
og salgsfremstøt er på grensen av hva som 
er lovlig, noe disse leverandørene ofte 
er fullt klar over og bevisst spekulerer 
i. Videre er de omtvistede beløpene ofte  
så vidt beskjedne at det vil være prosess-
økonomisk lite tilrådelig å forfølge saken i  
forliksråd og tingrett. Atter videre har man  
i en slik situasjon kommet i et avhengighets- 
forhold med leverandøren, om enn midler- 
tidig, i dette tilfelle med B-Mobil som selskapets  
nye telefonileverandør.

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 

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.
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Du har i din situasjon kommet inn i 
et vanskelig trepartsforhold. A-Mobils 
krav mot deg på bruddgebyr anses 
rettmessig som resultat av at du gitt 
ut av avtaleforholdet før den avtalte 
bindingstid var utløpt, slik at du er 
forpliktet til å betale dette. Så blir det 
neste spørsmålet om du har mulighet til 
å kunne kreve dette dekket av B-Mobil. 
Litt avhengig av hvordan faktum er, 
vil det som sagt ovenfor kunne være 
vanskelig å få gjennomslag for kravet 
om betaling mot B-Mobil. 

Vårt råd i denne situasjonen er å betale 
kravet til A-Mobil, for så å fremme 
kravet om dekning av bruddgebyret 

til B-Mobil, og samtidig si opp avtalen 
med B-Mobil (som også antas å ha en 
minste bindingstid). En slik oppsigelse 
kan også benyttes som moment for å 
forsøke å komme frem til en minnelig 
løsning med B-Mobil. 

I grove tilfelle bør det vurderes å sende 
varsel om forholdet til varslingslisten@
nsr-org.no. På www.varslingslisten.no 
finner du skjema som kan benyttes ved 
varslingen. Videre bør grovere tilfeller 
vurderes anmeldt til politiet.

Våre avsluttende generelle råd, som 
dessverre kommer noe for sent for 
dere i denne saken, men som gjelder 

fremtidige lignende henvendelser, er:

• at man ikke aksepterer tilbud, 
verken muntlig eller skriftlig, uten 
å være helt sikker på hva tilbudet 
omfatter; og 

• at man tar deg tid til å tenke over 
tilbudet til tross for at selger presser 
på om at avgjørelse må tas raskt; og

• at man leser gjennom all avtaletekst 
(avtalen og evt. generelle 
avtalevilkår) man mottar før 
eventuell aksept, også den som er 
skrevet med liten skrift.

-o0o-

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      

HORDALAND  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

TRØNDELAG  
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15 
E-post: ldental@online.no

SØRLANDET  
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.

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

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

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

DET SKJER I 2021
JANUAR

25. NTTF styremøte

FEBRUAR
12. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 1

APRIL
26. NTTF styremøte 
29. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

MAI
3. Lederkonferanse

JUNI
14. NTTF styremøte

AUGUST
20. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

SEPTEMBER
2. NTTF 87 år
16. NTTF styremøte
17.  Årsmøte
17.–18. Fagsamling 2021
22.–25. IDS, Køln

OKTOBER
22. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

NOVEMBER
4.–6 NTF landsmøte og Nordental, 

Bergen

DESEMBER
29. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Med forbehold for endringer.
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FOR ALLE  
MEDLEMMER
Kurs og etterutdanning til 
rabatterte priser (merk at rabatten 
gjelder for medlemmer som er 
personlig innmeldt i NTTF)

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 
samt reisestipend fra 
Voksenopplæringsforbundet 
(VOFO)

Rådgivning og bistand ved søknad 
om autorisasjon

Rådgivning på generell basis for 
spørsmål relatert til arbeidsmiljø- 
loven, tannteknikeroverens-
komsten mv. For konkrete saker, 
bes medlemmer ta kontakt med 
vår medlemsadvokat. 

Tenner i Fokus inkludert i medlem-
skapet (abonnementspris kr 600,-)

 FORSIKRING

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

Informer om at du er NTTF-medlem. 

Kontorforsikring, næringsbygg,  
bil mm.

For en full oversikt:  
www.matrixinsurance.no/
nttfforsikring 
Telefon 23 20 79 80 
E-post: post@matrixinsurance.no

 BEDRIFTSHELSETJENESTE

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.

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

 NPE

 

Automatisk innmelding 
og rapportering til Norsk 
Pasientskadeerstatning. 

 HOTELLER

 REISEBYRÅ

 

 LEIEBIL

 DRIVSTOFF

 DEKK

 MAT

 

 BLOMSTER

 ONLINE BACKUP

 

Medlemsfordeler

FOR BEDRIFTS- 
MEDLEMMER
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

For mer informasjon og hvordan du 
benytter disse og andre medlems- 
fordeler, logg deg inn på NTTFs sine 
medlemssider via www.nttf.no. 

Mangler du brukernavn og 
passord, ta kontakt med NTTFs 
administrasjon. 

Med forbehold for endringer.

Varige og sterke løsninger 
for vakre tenner

GC NORDIC
info.nordic@gc.dental

http://www.gceurope.com

Fra tiden da vi brente zirconia med Initial Zirconia, i dag benyttes det mer paint-on teknikk med 
Initial Lustre Pastes NF. GC gir deg skredderskydde løsninger for alle behov.
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Initial Zirconia HT Interne karakteriseringer med 
Initial Lustre Pastes NF

Mikrosjiktning m.Initial Inside, Dentin 
& Translusente Porselenspulver

Avluttes med Initial Enamel & 
Opal Booster Porselenspulver

Resultat – lateralt Resultat – lateralt

Resultat – Front
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Varige og sterke løsninger 
for vakre tenner

GC NORDIC
info.nordic@gc.dental

http://www.gceurope.com

Fra tiden da vi brente zirconia med Initial Zirconia, i dag benyttes det mer paint-on teknikk med 
Initial Lustre Pastes NF. GC gir deg skredderskydde løsninger for alle behov.
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Reklame

Initial Zirconia HT Interne karakteriseringer med 
Initial Lustre Pastes NF

Mikrosjiktning m.Initial Inside, Dentin 
& Translusente Porselenspulver

Avluttes med Initial Enamel & 
Opal Booster Porselenspulver

Resultat – lateralt Resultat – lateralt

Resultat – Front
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PRETTAU® – FOR THE CLIENTS YOU VALUE.
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NY PRETTAU® 3 DISPERSIVE® MED GRADUAL-TRIPLEX-TECHNOLOGY – HØYKVALITETS 
PRE-INNFARGET ZIRKON SOM HAR GRADERENDE FARGE, 

TRANSLUCENS OG BØYEFASTHET 

VERDENSNYHET! ZIRKONZAHN SHADE GUIDES – MONOLITISK PRETTAU® DISPERSIVE®

ZIRCONIA FARGESKALA, I FORM AV EN PREMOLAR SAMT ØVRE OG NEDRE FORTENNER 
(KAN TILPASSES)

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

Kilde: Norges Tannteknikerforbund


