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LE DE R

2021 – Hva vil skje?
Enda ett år har gått og koronaen herjer
fortsatt! Ikke bare her i landet, men over
hele verden.
Situasjonen er fortsatt utfordrende og
usikkerheten med det muterte viruset, videreføring av restriksjonene, smittefaren
og påleggene fra myndighetene gjør hverdagen vår, både på jobb og hjemme, mer
krevende!
Daglig leder Helle Hagenau sendte sent i
høst en henvendelse til FHI for å informere
de om at tannteknikere i hele landet har en
del 1-1 kontakt med pasienter. Mange av
oss har kontakt med eldre personer som er
i risikogruppen. Og det er ikke bare snakk
om de med autorisasjon, men alle på laboratoriet. Helsepersonell må derfor forstås
bredt og ikke begrenses til ansatte med
autorisasjon.
Det er bare å «bite tennene sammen» en
stund til, så tror jeg som alle optimistene,
at bare vi blir vaksinert så vil alt bli så mye
bedre. Vaksinasjonen er jo i gang – det er
bare å se lyst på dette og håpe at vi i 2021
etter hvert kan drive normal virksomhet på
laboratoriene.
Jeg, sammen med veldig mange andre
tannteknikere, ser veldig fram til Fagsamlingen 2021. Den vil bli avholdt på Thon
Hotel Storo 11-12. september 2021. Styret, sammen med Ole Petter Våge og Ulf
Bjerke, er i gang med planleggingen av fagsamlingen, selv om regien til dette ligger
hos Ole Petter Våge og Ulf Bjerke er det
NTTF som står som arrangør. Dette vil bli
en helt ny type fagsamling sammenlignet
med de tidligere fagsamlingene. – mer i

tiden! Jeg tror dette blir en fantastisk event
og vi håper på kjempeoppslutning. Du vet
du kan følge utviklingen av fagsamlingen
gjennom nyhetsbrev og på Facebook. Nyhetsbrevene for 2021 vil starte opp i løpet
av februar.
Vi håper at den digitale arenaen kan bli erstattet av fysiske møter og sosial omgang
– tenk å kunne mingle med gamle og nye kollegaer i messehallen på Fagsamling 2021.
Følg med og vær klar til å melde deg på.
Hva har styret holdt på med i høst?
Styret har hatt to digitale styremøter i høst
og ett nytt møte er nært forestående. Det
er nok å ta tak i og mye å sette seg inn i
som ny leder.
Det første styret gjorde var å gå gjennom
rutiner for styret. Hvilket formelt ansvar
styret har, hvordan styret skal jobbe og fordeling av arbeidsoppgaver og de forskjellige komiteene. Vi har følgende komiteer:
Utdannings-, Arrangements-, Hederstegn-,
Kontroll- og Valgkomite samt Rådgivende
utvalg for Servicekontor, Redaksjonsutvalg
for Tenner i Fokus og Politisk utvalg. Både
Utdannings- og Arrangements komiteen
er med på gjennomføring av fagsamlingen.
Vi ajourfører også Mål- og aktivitetsplanen
som ble vedtatt på årsmøtet og som er gjengitt bakerst i bladet.
Foruten styremøtene har vi har deltatt
på noen nettmøter: Møte i Fagorganet for
odontologiske fag, Årsmøte i FEPPD (Europeiske tannteknikerforeningen), NTFs
landsmøte og orientering om Fagsamling
2021 med Ole Petter Våge og Ulf Bjerke.

Jeg, sammen med
veldig mange andre
tannteknikere,
ser veldig fram til
Fagsamlingen 2021.
Den vil bli avholdt på
Thon Hotel Storo
11-12. september 2021.
Styret, sammen med
Ole Petter Våge og
Ulf Bjerke, er i gang
med planleggingen av
fagsamlingen.

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Februar 2021 | Tenner i fokus | 3 |

NTTF har valgt å bytte anbefalt leverandør av yrkesskadeforsikring fra Matrix
til Storebrand. NTTF allerede har et
veldig bra samarbeid med Storebrand
på Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP)
og ved at tilføye yrkesskadeforsikring
får vi begge lovpålagte ordninger som
gjelder ansatte hos samme leverandør.
Eksisterende avtaler hos Matrix er fortsatt gyldige. Dere vil bli kontaktet av
Storebrand i løpet av våren.
På hvert styremøte legges «Daglig leders
rapport» fram. Den inneholder oppfølging av de vedtakene som er gjort,
likviditetssituasjonen til NTTF samt
Økonomi (forslag til besparelser og
inntekter, regnskap og prognoser)
medlemsoversikt med mer.
Daglig leder sender også ut mange
e-poster med lenker til kompensasjonsordningen, desinfisering av avtrykk,
anbud mm til medlemmene.
Vår målsetting er å kunne gi, både eiere
av laboratorier og medlemmer generelt, mest mulig nyttig informasjon. Vi
legger ned et stort arbeid for å kunne
imøtekomme dere alle på dette punkt.
Foreningen vår er helt avhengig av
medlemmer! Jo flere vi er jo større gjennomslagskraft har vi hos blant annet
hos myndighetene; Storting, departement og direktorat når det gjelder autorisasjonens betydning, forskrifter om
medisinsk utstyr og mye mer. Vi liker at
våre saker blir hørt, men det kan være
en utfordring å bli hørt når vi er en liten
organisasjon. (Gammelt nytt!).
Styret har også en rekrutteringsplan,
som vi har jobbet en del med. Foreløpig
går det ut på å ringe tannteknikere som

Jeg oppfordrer derfor deg, som medlem, til å hjelpe oss.
Du kjenner sikkert noen kollegaer, kanskje noen du
jobber sammen med, eller tidligere studievenner, eller
noen som du kjenner som jobber på et «konkurrerende»
laboratorium. Ta kontakt med dem, snakk med dem,
prøv å påvirk de til å melde seg inn og få de med!
ikke er medlemmer og påvirke de til å
melde seg inn. Det er en tidkrevende
jobb. Det er ikke lett å finne alle.
Jeg oppfordrer derfor deg, som medlem,
til å hjelpe oss. Du kjenner sikkert noen
kollegaer, kanskje noen du jobber sammen med, eller tidligere studievenner,
eller noen som du kjenner som jobber på
et «konkurrerende» laboratorium. Ta
kontakt med dem, snakk med dem, prøv
å påvirk de til å melde seg inn og få de med!
Jeg vil sende en stor takk til de som har
meldt seg inn i NTTF etter at koronaen
startet, både enkelt personer og laboratorier – Tusen Takk!
Vet du hvilke goder du har dersom du er
medlem i NTTF? Jeg vil bare nevne noen:
• Fem utgaver av medlemsbladet Tenner i Fokus per år.
• Kurs og etterutdanning til rabaterte
priser.
• Rådgivning på generell basis for
spørsmål relatert til arbeidsmiljøloven.
• Gratis advokathjelp inntil en time
per sak og to timer ved mer enn tre
års medlemskap
• Deltakelse i rabattprogram hos
Choice, Scandic og Thon-hotellene,
Circle K og mange flere.

Noen av godene som ligger i medlemskontingenten for labeierene:
• Tenner i Fokus er inkludert i
medlemskontingenten.
• Kollektivordning i NPE (Norsk
Pasientskadeerstatning)
administrert av NTTF. Forsikringen
i NPE er lovpålagt for virksomheter
og autorisert helsepersonell som
yter private helsetjenester.
• NTTF sender ut info om
lovendringer, anbud osv.
• Rådgivning i GDPR, arbeidsmiljø,
helsepersonelloven, forskrift
medisinsk utstyr osv.
• Rabatt på lovpålagt
Bedriftshelsetjeneste.
• Og mye mer!
På tampen av denne lederen, i den
koronatiden vi er i, vil jeg juble for tre
tannteknikere som har «gøtsa på» og
startet eget laboratorium. De har meldt
inn laboratoriet og en ansatt i NTTF.
Fantastisk! Lykke til!
Helt til slutt vil jeg ønske dere alle Godt
Nytt År! Hold dere friske, følg oppfordringen fra myndighetene og styr unna
Koronaen slik at vi kan møtes på Fagsamlingen 2021 i september.

Bursdager
NTTF Gratulerer
30 år

Oskar Hvam

s. 33

70 år

25. april

Inge Kilander

14. april

50 år

Anve Toverud

22. februar

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i vår spalte, gir skriftlig melding om dette til nttf@tannteknikerforbundet.no.
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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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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Zirkonia versus
Litiumdisilikat
Oversatt fra «Das Dental Labor» 1/2021, side 32 og 34-35, av tanntekniker Lars Alhaug

Litiumdisilikat (LiS2) går for å være det optimale i dentalbransjen når det gjelder estetikk. På grunn av utviklingen
innen zirkondioksidene (zirkonia), fra det råsterke 3Y-TZP-A til
det nyere, høytranslucente 5Y-TZP-Typ, er det her satt opp en
sammenligning mellom disse materialtypene. Dental Direkt
står bak sammenligningen.
Litiumdisilikat (LiS2) går for å være
det optimale i dentalbransjen når det
gjelder estetikk. På grunn av utviklingen innen zirkondioksidene (zirkonia), fra det råsterke 3Y-TZP-A til
det nyere, høytranslucente 5Y-TZPTyp, er det her satt opp en sammenligning mellom disse materialtypene.
Dental Direkt står bak sammenligningen.

Bruken av zirkondioksid farer fram
i hurtigtogsfart – også i Tyskland,
ifølge markedsundersøkelser utført
av AG Keramik1. Ikke bare er bruken
av oksidkeramer (Zirkonia, Aluminiumoksid), brukt i kroner og broer,
steget med 613 prosent i de siste 15
årene, men monolyttisk zirkonia blir
også mer og mer brukt til framstillingen av kroner, delkroner og innlegg.

Tabell 1 Tabellen viser utviklingen av bruken av zirkonia sammenlignet
med litiumdisilikat fra 2015 til 2017 (siden da har zirkoniabruken fortsatt
å øke). Kategoriene arbeider er henholdsvis: Fronttannskroner – Kroner i
sidesegmentene – Onlays/delkroner – Innlegg – Broer i fronten – Broer i
sidesegmentene.
Der er to kategorier zirkonia her: Øverst: Ren monolittisk. I midten:
Forblendet (Cut-Back). Vi ser at bruken av denne forblendede metoden
økte sterkest. Siden har bruken av maleteknikken og de mer translucente
zirkoniamaterialene skutt fart.
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Tabell 2 Målt translucens ved anbefalt minste materialtykkelser. Her
er sammenligningen gjort mellom to «merkevarer». Grafen til venstre
gjelder enkeltkroner og den til høyre gjelder for 3-ledds broer. Vi ser at
zirkoniamaterialet kun har litt høyere translucens enn litiumdisilikatet,
men vinner likevel tydelig sammenligningen på grunn av at minste
materialtykkelse er en halv millimeter mindre hos zirkondioksidet.
Når litiumdisilikatet øker i tykkelse, innenfor den anbefalte rammen
(1-1,5 mm), ser vi at translucensen i –disilikatet faller dramatisk i
forhold til zirkondioksidet. Også i 3-ledds brosammenligningen vinner
zirkondioksidmaterialet, spesielt på grunn av minstetykkelseskravet.
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Tabell 3 Krav til preparasjonsdybde for de to materialene.
Altså enda en fordelaktig side ved bruken av 5Y-TZP.
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Selv for frontregionen, hvor estetikken
er så viktig, har flere og flere tannleger
begynt å velge oksidkeramer. Allerede
i 2017 ble det satt inn flere fronttannsarbeider i forblendet zirkonia enn
tilsvarende arbeider i litiumdisilikat
(LiS2). Kort fortalt, zirkonia ypper seg
altså nå mot litiumdisilikatene på det
estetiske området (Tabell 1).
Fordeler ved 5Y-TSP versus
litiumdisilikat
 DD cubeX2 har merkbart bedre
mekaniske egenskaper
Vi snakker ikke da bare om bøyfastheten. Den er på hele 800 MPa, sammenlignet med litiumdisilikatets 470-530
MPa. Altså en stor forskjell på denne
viktige parameteren. Også når det gjelder bruddfastheten har zirkoniumdioksidet dobbelt så høy verdi i forhold
til LiS2. På grunn av disse bedre mekaniske egenskapene kan DD cubeX,
og tilsvarende andre zirkonia fabrikater, brukes i et bredere utvalg arbeider
enn LiS2. Mens bruken av disilikatmaterialet i 3-ledds broer må begrenses til
premolarområdet, kan zirkondioksidet
også brukes i molarområdet.
 Med et zirkonia av typen 5Y-TZP
kan prepareringen gjøres grunnere,
mer skånsom.
På grunn av de svært gode mekaniske
egenskapene til dette materialet, som
vist i tabellene, kan tannlegen være
mer skånsom mot tannen når denne
preparerer. Det er noe mange tannleger er opptatt av. Singelkroner av
5Y-TZP materialet, også kalt kubisk
zirkonia, kan ha en minstetykkelse på
så lite som 0,5 millimeter. For litiumdisilikat anbefales en minstetykkelse på
mellom 1,0 og 1,5 millimeter, hvorved
det må avvirkes betydelig mer tannsubstans under prepareringen. Tar vi
med produsentens anbefaling angående minstetykkelse og translucens,
kan det virke naturlig at litiumdisilika-

tet kommer best ut. I interne målinger,
derimot, så viser det kubiske zirkondioksidet, med en minstetykkelse på 41%
av disilikatets, en liten til betydelig
høyere translucens enn litiumdisilikatet (Tabell 2).
Den høyere translucensfaktoren som
oppgis for litiumdisilikatet i forhold
til (her) DD cubeX er egentlig ikke
relevant i og med at minstetykkelsen
på dette materialet må være minst det
dobbelte for å oppnå nok styrke.
 5Y-TZP er mindre arbeidskrevende
og mer økonomisk.
I tillegg til enklere prosesser med dette
materialet, på grunn av de mekaniske
egenskapene vi har nevnt, er det også
mer økonomisk i forhold til andre CAD/
CAM materialer. DD cubeX er optimert
for å kunne bearbeides med vanlige
high-speed zirkonia diamantfresere. I
motsetning til litiumdislikater behøver
ikke dette zirkonet slipes med vanntilsats. Det minsker risken for feilslipinger (vannsprut tilslører sikten til
arbeidet). Spesielt må vi nevne at chipping i kronekantene også er færre.
Summa summarum: De mekaniske
fordelene (høyere bøy- og bruddstyrke)
i de super-høytranslucente 5Y-TZP
zirkondioksidene behøver altså en
langt grunnere og derfor mer skånsom
preparering av tannen. I og med den
lille minstetykkelsen på denne typen
zirkonia, faller relevansen med at litiumdisilikatet er enda litt mer translucent bort. Denne parameteren gjør at
det kubiske zirkonet er minst likeså
translucent som –disilikatet (Tabell 3).
I tillegg kommer den faktoren at dette
zirkonet er mer økonomisk både i
framstillingen og i tidsbruk og derfor
også bedre inntjeningsmessig. Enklere
framstilling gjør også at denne typen
arbeider er lettere å tilpasse i laboratoriets hverdag.

AG Keramik, »Status Vollkeramik – jetzt im Praxisalltag« (Helkeramenes status – i laboratoriehverdagen), Wiesbaden 2019,
online: https://www.ag-keramik.de/fileadmin/documents/Aktuelles/Praxisbefragung_Pressebericht.pdf)

1

2
Quelle: F&E Dental Direkt. Transluzenz gemessen (målt) mit einem (med et) Spektophotometer an nicht polierten Proben
(på upolerte prøver) (as fired, råbrent) unterschiedlicher Stärke (ved forskjellige minstetykkelser).
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Kort historikk om
zirkonia-materialet
v/Lars Alhaug

Zirkonia kom som en gave til tannteknikken
for en del år siden. Det var uhørt sterkt, men
manglet translucensen som er så viktig for å
få til en naturlig utseende tann. Derfor måtte
det forblendes med andre, mer estetiske, men
mindre slitesterke kerammaterialer. Så kom
mer translucente utgaver av zirkonia etter
hvert. De fleste tannteknikere syntes fremdeles det trengte forblending, for estetikkens
skyld, men nå oppnådde man mye ved kun
såkalt Cut-Back i insisal/okklusal området.
Andre igjen syntes de oppnådde gode resultater med maleteknikken på dette materialet.
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I denne artikkelen omtales et «nytt» zirkondioksidmateriale med «revolusjonerende»
translucensegenskaper. Til de her omtalte
arbeidstypene er dette et ideelt materiale.
Imidlertid ser vi at jo mer translucens som
hentes inn, jo svakere bøy- og bruddfasthet
har materialet. Derfor skal ikke dette materialet brukes på lengere broer en 3-ledd, men
da altså også i molarregionen. Det har 800
MPa styrke, mens zirkonia som kan brukes i
helbroer har rundt 1200 MPa.

PalaXtreme® Protese akryl
Når produktinnovasjon møter mange års erfaring.

Nyhe

t!

Enkel og fleksibel håndtering: PalaXtreme er HIPA (High
Impact Acrylic) som er godt egnet for ulike teknikker.
Forlenget arbeidstid gjør at flere jobber kan utføres samtidig.

Fraktur styrke: PalaXtreme øker brudd styrken takket være
den nye Core Shell teknologien. Dette er med på å forhindre
chipping, frakturering og ulike synelige defekter.

Allergi vennlig: PalaXtreme er også ekstremt skånsom. Da det
er meget lave nivåer av restmonomerer og uten fri peroksid,
tannteknikere og pasienter drar nytte av dens mildhet.

Gjennomsiktig versjon tilgjengelig: PalaXtreme er farge stabil
og tilbyr en klar versjon, f.eks. til tannskinner.

Implantatproteser

Helproteser

Delproteser

Delara® Protestenner
En moderne allsidig tannlinje for
hverdagsbruk med naturtro estetikk.

Bittskinner

Reperasjoner

Pr ø v !
gratis

Enkel håndtering for forutsigbare resultater: Polerings buffer,
en perfekt fargegjengivelse, selv når du endrer basis formen,
og optimalisert incisal kant - alt dette forenkler oppsett prosessen.
Fleksibilitet: Hele spekteret av nyanser, prosess optimalisert
og anatomiske former, utmerket funksjonalitet og estetikk for
alle indikasjoner og set-up alternativer.
Estetikk: Blålig effekt for et friskt og naturlig utseende,
sammen med moderne skyggelegging, gir en levende
overflate struktur og dynamisk lysbrytning.
Verdi for pengene: En tannlinje for alle indikasjoner til
hverdags bruk.

www.kulzer.com/nordic
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Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i
en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også
fra utlandet, og rask digital utvikling, kan det være
krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier.
Det krever nytenkning og originale løsninger for å
møte framtiden.
Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året
besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og spesialiserte produkter. I denne
38. artikkelen har vi intervjuet Hjørnetanna.

Intervju med
Hjørnetanna
Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Hjørnetanna (foto)
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HJØRNETANNA

Det er ikke hver dag vi hører om
nyetablering av tanntekniske
laboratorier i Norge i dag. Det
skjer sjeldent på det sentrale
østland, men enda sjeldnere ute
i distriktet. Så når det skjer må
selvfølgelig Tenner i Fokus følge
opp med et intervju.
Hjørnetanna AS ble etablert i november i
fjor. Bedriften holder til i hjertet av Sortland, og er den andre i sitt slag i Vesterålen
og Lofoten.
Det er bedriftens daglige leder Astrid Zabernig som entusiastisk forteller Tenner i
Fokus at hun sammen med sine partnere
og tidligere kollegaer, Jennifer Christin
Hengst og Andrea Mentrup, har jobbet
lenge med å få etablert dette tanntekniske
laboratoriet.
Bedriften startet opp i fine nyoppussede
lokaler på bakkenivå, slik at folk som går
forbi, og kanskje lurer på hva tannteknikk
er, kan komme innom å ta en titt og slå av
en prat.
Til sammen har disse tre damene 70 års
erfaring som tannteknikere fra Tyskland
og Norge.
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Til sammen har
disse tre damene
70 års erfaring som
tannteknikere fra
Tyskland og
Norge.
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ANDREA MENTRUP har sin fagutdanning

fra Tyskland, og har arbeidet som tanntekniker i Tyskland i nesten 30 år. Hun flyttet
til Norge i 2018 da hun fikk jobb på et laboratorium på Sortland. Hun har en bred og
lang erfaring med fast protetikk.
ASTRID ZABERNIG har fagutdanningen fra
Tyskland. Hun har arbeidet som tanntekniker i Tyskland og Østerrike før hun flyttet
til Sortland i 2006 og fikk jobb der. Norsk
autorisasjon som tanntekniker fikk hun i
2008, og hun ble norsk statsborger i 2019.
Hun arbeider med alt innen faget, men jobber for det meste med fast protetikk.
JENNIFER HENGST har også sin fagutdanning fra Tyskland, og etter utdanningen
arbeidet hun som tanntekniker der i 10
år. Hun har også utdannet seg som MSc i
Geografi. Hun flyttet til Norge i 2018 for å
arbeide som tanntekniker på Sortland.
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De har lenge
sett fram til å starte
for seg selv, og er veldig
motiverte. Motivasjonen
baserer de på ønske om
å tilby tanntekniske
tjenester av høy
kvalitet.
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I tillegg til faglig erfaring har de også
blitt godt kjent med hverandre siden de
har arbeidet sammen på samme laboratoriet på Sortland.
Alle de positive og gode erfaringer som de
har gjort gjennom årene har de realisert
med Hjørnetanna. De mener å ha startet en drømmearbeidsplass. Arbeidsbordene er designet etter deres ønsker.
De mener det er viktig med gode faglige
kontakter, noe de har allerede både i
Norge og Tyskland. Man hjelper hverandre, og utveksler ideer og erfaringer.
De har lenge sett fram til å starte for seg
selv, og er veldig motiverte. Motivasjonen baserer de på ønske om å tilby
tanntekniske tjenester av høy kvalitet.
Det er også et ønske fra eierne av Hjørnetanna at de kan gjøre tannteknikk
mer tilgjengelig overfor tannleger og
pasienter i hele Vesterålen og Lofoten.
Det vil være deres primære nedslagsfelt.
Bedriften vil i tillegg ta imot henvendelser fra resten av Nordland og NordNorge. Det er i dag ikke så mange tanntekniske laboratorier i dette området. På
denne bakgrunn har de ambisjoner om

å nå hele landsdelen med sine tjenester, og bedriften tilbyr allerede de fleste
tjenester innen tannteknikerfaget.
Astrid og hennes kollegaer tilbyr et
utvalg av materialer og produkter med
tanke på estetikk, funksjon, holdbarhet
og allergier. Hvert produkt de leverer
skal være unikt og individuelt tilpasset pasienten. De legger vekt på å ha
et nært og godt samarbeid med tannlegene, og vil alltid strebe etter å tilby
den beste løsningen for pasienten og
tannlegen.
- Et fornøyd smil er den beste bekreftelse vi kan få, sier Andrea og legger
til: I dagens produksjon møtes tradisjonell tannteknisk produksjon og
moderne digitale produksjonsmetoder.
Dersom man ikke mestrer tradisjonell
tannteknikk vil det være vanskelig å
oppnå optimale resultater i den digitale
produksjonen. Høy kompetanse innen
faget, lang og allsidig erfaring samt
kreativitet i kombinasjon med det mest
moderne innen teknologi, gjør at vi kan
levere produkter av høy kvalitet.

- Mange som går til tannlegen vet ikke
hvor kronen, protesen eller annen tannerstatning de får kommer fra. Det vil
vi gjøre noe med. Vi vil gjøre tannteknikk tilgjengelig for alle som er nysgjerrige på hva det er og hvordan det
fremstilles, sier Jennifer.
Til tross for krevende koronatider har
disse tre gründerne stor tro på lønnsom drift.
Selvfølgelig var de i tvil om det var
lurt å starte opp en bedrift under koronakrisen, men korona har vist oss hvor
viktig det er å kunne kjøpe lokalt produserte produkter. De har stor tro på at
dette skal gå bra, og håper mange vil
benytte seg av deres tilbud.
- Vi skal sørge for et helsefremmende
arbeidsmiljø med masse humor, latter
og glede. Hos oss vil alle bli møtt med
stor faglig kompetanse, service og et
entusiastisk team som ser fram til å ta
imot kundene, avslutter Jennifer.
Tenner i Fokus ønsker Astrid, Jennifer
og Andrea lykke til!

Astrid, Jennifer og Andrea har alle ambisjoner om å gjøre god tannteknisk
kvalitet tilgjengelig for alle.
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"Nord-Norsken"
avlyst
Av Emma Myllykangas, leder, Nordnorsk tannteknikerforening | Foto: Helle Hagenau

Styret i Nord-Norsk tannteknikerforening har kommet til enighet om å utsette
årets Nord-Norske møte.
Pandemien er enda ikke over, og vi ser
det ikke forsvarlig å samle til et møte.
Vaksineringsprogrammet er enda ikke
kommet så langt og vi trur mange ønsker å avvente reising. Selv om det ser
ut som at vi går mot lyser tider, er det
nå knapt med tid til å få tak i gode foredragsholdere og et program som klarer
å friste alle i foreningen.
Vi har ofte utenlandske forelesere og
demonstratører og i disse tider er det
ikke gunstig. Vi er så glad og heldig for
at depoter ønsker å være med på våre
møter, men igjen, dette innebær reising
for å komme til oss i nord. Kommer det
plutselig nye reiserestriksjoner, har vi
et stort problem. Årsmøtet (samlingen)

| 18 | Tenner i Fokus | Februar 2021

i Nord- Norsk tannteknikerforening er
viktig for mange av oss. Vi i nord har
store geografiske avstander og det er
derfor fint å få samles en gang i året til
sosialt samvær med kolleger i bransjen.
Foreningen har vært aktiv siden 1960.
Nord-Norsk årsmøte finner alltid sted
første helg etter påske. Helgen er fylt av
gode, innholdsrike foredrag, demonstrasjoner av nyheter, sosiale aktiviteter og
utflukter samt ikke minst festmiddagen
som avslutter helgen.
I 2020 hadde vi programmet klart, men
istedenfor å kunne sende invitasjon til
møtet, måtte vi avlyse alt da koronaen
som stormet over oss.

Scandic Narvik har spilt på lag med oss,
og med full forståelse flyttet reserveringen vår enda en gang.
Vi håper virkelig at verden kommer
tilbake på skinner og at vi kan avholde
Nord-Norsk tannteknikerforenings årlige møte i 2022.
Årsmøtet for 2021 blir digitalt og avholdes 8. april kl. 14.00.
På vegne av styret i Nord- Norsk tannteknikerforening ønsker jeg alle et
riktig godt 2021 og håper vi snart kan
sees!

Nå tilgjengelig i alle 16 Vita®-farger + 1 Bleach
NY

NY

NY

NY

NY

NY

INTRODUKSJONSTILBUD*
Forhåndsbestill de nye fargene av DD Cube ONE ML i 14,
18, eller 22 mm blokker og få 20% rabatt på din ordre.
SEND BESTILLING TIL

mail@den-tech.no

*hver kunde kan benytte seg av tilbudet én gang på én ordre. Tilbudet gjelder kun nye DD Cube ONE ML i fargene A4, B3, B4, C3, C4, D4
høyde 14mm, 18mm og 22mm ø98,5 m/kant. Estimert levering av tilbudsproduktene er uke 13. Tilbudet gjelder ut mars 2021.

EN zirkonia for ALLE indikasjoner
DD CUBE ONE ML er den første kubisk zirkoniatypen med
en unik sprekkbegrensende egenskap. ONE kombinerer
translucens og robusthet slik at det er mulig å lage høyestetiske fullkontur restaureringer på et stort spenn av
indikasjoner.
DD Cube ONE ML er ett materiale for alle indikasjoner:
Fasett, inlay/onlay, kapper, fullkontur kroner, implantatprotetikk
og broarbeider.
Perfekt translucens
Ved bruk av DD Cube ONE ML vil man slippe gråskjæret som
kan komme med andre høytranslucente kubiske zirkoniatyper.
Uten kompromisser
DD Cube ONE ML inneholder en hybrid mikrostruktur med et perfekt
forhold mellom kubiske og tetragonale zirkoniumoksid-partikler.
Den spesielt tilmålte mengden kubiske krystaller reduserer lysbrytningsindeksen og øker translucensen. De mindre tetragonale
krystallene øker stabiliteten og styrken.

Motstand mot aldring
Fasetransformering er en egenskap som kun høytranslucent
kubisk zirkonia innehar. Den krystallinske strukturen endres
på en slik måte at den stopper og lukker sprekker som er
dannet i materialet. Etter simulert aldring viser DD Cube
ONE ML ingen tegn til svekket styrke.
BRUDDSTYRKE >1250 MPA
BRUDDSEIGHET 9 MPA^M
TRANSLUCENS 45%

Perfekt balanse
De store kubiske krystallene reduserer lysbrytningsindeksen i overgangen mellom krystallkornene - dette gir translucensen. Den store
andelen av tetragonal krystallinsk struktur øker materialets stabilitet,
samtidig som dannelsen av mikrosprekker hemmes - dette gir styrken.
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den-tech.no
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Mål- og aktivitetsplan
2020-2021
Korona-pandemien har satt sitt sterke preg på NTTFs arbeid i 2020 og det vil trolig fortsette
et stykke inn i 2021. Styret vil derfor tilpasse Mål- og aktivitetsplanen til smittesituasjonen
hvis den skulle endre seg vesentlig. NTTF følger råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet.
Drive pasientrettet informasjon, gjøre tannteknikeren og faget kjent i befolkningen samt
fremme norsk tannteknikk
Tiltak
- Aktiv bruk av NTTFs nett- og medlemssider samt
Facebook-siden
- Delta på konferanser og seminarer
- Arbeide for at samsvarserklæring skal leveres til
pasient
- Annonsering

Arbeide for en sterk og samlet medlemsorganisasjon samt fremme samarbeid og etablere
nettverk mellom NTTFs medlemmer
Tiltak
- Rekruttere flere medlemmer, minst 10 tannteknikere
og minst tre medlemslaboratorier
- Avholde Fagsamling 2021
- Arrangere kurs og skape andre faglige og sosiale
møteplasser

Videreutvikle innholdet i medlemskapet for den
autoriserte tannteknikeren
Tiltak
- Gi ut Tenner i Fokus fem ganger i året
- Avholde kompetansegivende kurs
- Tilby flere medlemsfordeler og tilbud
- Profilere NTTFs etterutdanningsprogram
- Veiledning i MDR, GDPR og annen lovgivning

Styrke innholdet i autorisasjonsordningen
Tiltak
- Profilere at tannteknikere er autorisert helsepersonell
- Arbeide for at det kun er tannteknikere som kan
levere tanntekniske produkter slik det er beskrevet i
den nye forordningen om medisinsk utstyr
- Arbeide for å øke yrkesstoltheten
- Oppfordre til bruk av Tanntekniker NTTF, Medlem av
NTTF og/eller MNTTF

Videreføre samarbeidet med tannteknikerutdanningen og bidra til best mulige
rammebetingelser for opplæringsbedriftene
Tiltak
- Arrangere Fagdager 2021
- Bidra til utarbeidelse av innhold i
praksisveilederutdanningen
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5-ÅRS MÅL
NTTF skal
• NTTF skal arbeide for at autorisasjonen skal få større
betydning, og at det kun skal være tannteknikere som
kan stå for leveranse av tanntekniske produkter og
tjenester
• NTTF skal drive pasientrettet informasjon – gjøre
tannteknikeren og faget kjent i befolkningen.
• NTTF skal tilby medlemmene kompetansegivende etterog videreutdanning.
• NTTF skal arbeide for at tannteknikerstudiet skal være
fullfinansiert ved samlokaliseringen av tanntekniker- og
tannlegeutdanningen
• NTTF skal arbeide for å styrke organisasjonen og øke
oppslutningen om forbundet
• NTTF skal arbeide for å øke yrkesstoltheten
• NTTF skal arbeide for at samsvarserklæring skal leveres
til pasient.
• NTTF skal bidra til utarbeidelse av innhold i
praksisveilederutdanningen for tannteknikere

10-ÅRS MÅL
NTTF skal
• NTTF skal arbeide for å få spesialiseringer innen
tannteknikerfaget, for eksempel via en masterutdanning
• NTTF skal arbeide for å få mer klinisk behandling inn i
utdanningen
• NTTF skal arbeide for bedre samhandling i
tannhelseteamet – delta i kasusplanlegging - til det
beste for pasient.
• NTTF skal arbeide for å ta aktiv del i
grenseforskyvningene mellom fagprofesjonene innenfor
tannhelseteamet.
• NTTF skal arbeide for at takstene i refusjonsordningen
økes, og at tanntekniker blir mer synlig i dette systemet.
• NTTF skal arbeide for at tanntekniker får selvstendig
refusjonsrett fra Helfo.

PERFEKSJONISME

W&H tilbyr et bredt utvalg av labmotorer med Perfecta 300/600v
og Perfecta 900.
Velg mellom fot,-kne eller bordmodell (P300 og P600).
Eller mellom bord-og knemodell (P900).
Perfecta 600 og 900 har håndstykke med air-jet-funksjon for
bedre sikt under arbeidet.
Perfecta 300 fot, -kne og bordmodell.
Perfecta 600 fot, -kne og bordmodell med air-jet håndstykke.
Perfecta 900 kne og bordmodell, air-jet high-speed håndstykke med 100.000 omdr.
Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 32853380,
office@whnordic.no, wh.com

Følg oss på Facebook
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Pris til
Ketil H. Haugli
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Universitetslektor på OsloMet og
NTTF-medlem Ketil Hegerstrøm Haugli
har blitt tildelt prisen som
«Årets beste unge forfatter».
Prisen deles ut av fagbladet «Biomaterial Investigations
in Dentistry» og består av et diplom og et pengebeløp.
Redaktørene av fagbladet har valgt Ketil Hegerstrøm
Haugli som den første mottaker av prisen for hans
svært originale og godt strukturerte manuskript «Ion
release from three different dental alloys – effect of
dynamic loading and toxicity of released elements».

VELG DIN STIL!
NY M2 FRESEENHET MED EKSTRA STOR
TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm
1. M2 Teleskoper Wet Heavy Metal
2. M2 Dual Teleskoper Wet Heavy Metal
3. M2 Dual Double Teleskoper Wet Heavy Metal
*Kan oppgraderes med Teleskoper Orbit (Ø 125 mm)

Prisen tildeles en forfatter som på tidspunktet for
innsendelse av manuskriptet mangler maksimalt 10
år før vedkommende har avsluttet sin endelige grad
(PhD, DDS, DMD, MD osv.). Vedkommende må være
nordisk statsborger og ha utført sin forskning i et
nordisk land. Tilsendte manuskripter blir vurdert ut fra
følgende kriterier: Originalitet på studiet, egnethet til
studiedesign og manuskriptets klarhet.
Artikkelen kan lese online
https://www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/26415275.2020.1747471

1.

ÅPENT S
YSTEM

TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm

NTTF gratulerer!

2.

TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm

ORBIT* Ø 95 mm

3.

x2 TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm
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Garanti og
reklamasjon på
arbeider – Hva er
forskjellen?
Hvilke garantier og reklamasjoner gjelder på arbeider jeg selger
til tannleger og hvor finner jeg bestemmelser om dette??
n.n

En garanti er basert på særskilt avtale mellom deg som selger og tannlegen som kjøper, og innholdet og omfanget av en eventuell garanti er derfor ikke lovregulert.
Dersom det ikke foreligger slik særskilt
garantiavtale (skriftlig eller muntlig), vil
det ikke være gitt noen garanti, og tannlegen må derfor forholde seg til sin reklamasjonsrett etter relevant lovgivning. For
at en garanti skal ha reell betydning må
den derfor gi tannlegen en rettighet som
strekker seg lengre enn reklamasjonsretten etter relevant lovgivning.

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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En typisk garanti er at du som selger innestår for at arbeidet skal være fri for feil og
mangler i et nærmere bestemt antall år, og
for at garantien skal være en reell garanti
må selger garantere for dette i en lengre
periode enn det som følger av relevant lovgivning, se nedenfor. En garanti kan også
dekke andre typer feil og mangler enn hva
som følger av lovgivningen, uten at den
samtidig trenger å strekke seg lengre en
reklamasjonsperioden i lovgivningen.
Meg bekjent er det generelt sett ikke vanlig at det inngås særskilt garantiavtale
mellom tanntekniker og tannlege. Tannlegen må derfor forholde seg til den lovregulerte reklamasjonsretten.
En reklamasjon er kort fortalt en erklæring
fra kjøper (tannlegen) om innsigelse vedrørende et kjøpt arbeide som gir tannlegen
mulighet til å klage til tannteknikeren ved
feil eller mangler på arbeidet. Tannlegen
vil derfor kunne ha et krav på utbedring,
omlevering, heving eller erstatning dersom reklamasjonskravet er berettiget.

Reklamasjonsretten følger av norsk lov, for
eksempel av kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven og også til
en viss grad av den såkalte bakgrunnsretten (alminnelige kontraktsrettslige prinsipper).
Det bemerkes at det enkelte arbeid må vurderes i forhold til hvilken lov som kommer
til anvendelse på salget til tannlegen.
Siden tannlegen er profesjonell, vil forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven
som utgangspunkt kunne utelukkes.
Etter kjøpsloven, gitt at denne kommer til
anvendelse, er det gitt en absolutt reklamasjonsfrist på to år, forutsatt at du ikke
har gitt garanti som går lengre enn dette,
ref. ovenfor.

Videre oppstiller kjøpsloven en relativ reklamasjonsfrist: Tannlegen må innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde
ha oppdaget mangelen på arbeidet reklamere til deg som selger.
Toårsfristen gjelder likevel ikke dersom
du som selger har opptrådt grovt uaktsomt
eller for øvrig i strid med redelighet og god
tro.
Regler om produktansvar vil kunne
komme i tillegg til reklamasjonskrav, og
vil typisk kunne fremmes av sluttbruker
(pasient).

-o0o-

Husk at NTTF
selger esker
Bestillinger mottas på
nttf@tannteknikerforbundet.no
eller telefon 22 60 35 00.
Medlemmer av NTTF får
rabattert pris.

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
MARS
8.

NTTF styremøte

APRIL
26.
29.

NTTF styremøte
Utgivelse Tenner i Fokus nr. 2

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

SEPTEMBER

Lederkonferanse

NTTF styremøte

22.

JUNI
14.

20.

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

MAI
3.

AUGUST

NOVEMBER
4.–6

NTF landsmøte og Nordental,
Bergen

DESEMBER
29.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Med forbehold for endringer.

OKTOBER
Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4
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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

Reklame

Varige og sterke løsninger
for vakre tenner
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.

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
Courtesy of MDT Patric Freudenthal, Sweden

Initial Zirconia HT

Resultat – Front

Mats Fägerblad
Lab Manager
Mats.faegerblad@gc.dental
+46 768 544 350

GC NORDIC
info.nordic@gc.dental
www.gcnordic.com
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Kilde: Norges Tannteknikerforbund

VIDEO:
«DOUBLE MILLING»

REVOLUSJONERENDE!

TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm

1 ORBIT FOR 4 FORSKJELLIGE BLOKKSTØRRELSER
INKLUDERT I DEN NYE M2 FRESEENHET COMFORT LINE
Materialblokker kan fjernes fra orbit og plasseres tilbake i samme posisjon med µm presisjon.
Dette er spesielt nyttig ved justering av friksjonen til teleskoparbeider, og for to-stegs fremstilling av immediat ved implantatbårne
proteser («Double Milling» – obbel freseteknikk).

Ø 95
Ø 98
Ø 106
Ø 125

2

36

2

34

3

44

4
Bittskinner

25

23

31

2 bittskinner
34 resinelementer
23 zirkoniumelementer
3 bittskinner
44 resinelementer
31 zirkoniumelementer
4 bittskinner
57 resinelementer

57
Resin

2 bittskinner
36 resinelementer
25 zirkoniumelementer

Zirkonium

Ekstra stor Teleskoper Orbit (Ø 125 mm) – I kombinasjon med spesialholdere, tillater bearbeiding
av alle vanlige myke og harde materialblokker med ø 95 mm, ø 98 mm, ø 106 mm eller til og med
Ø 125 mm, samt glasskeramikk og Raw-Abutment® blocker.
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