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LE DE R

Takk for mange gode
samtaler
Hei alle sammen!
Jeg er nå gjennom min ringerunde til medlemslaboratoriene. Veldig hyggelig å snakke med
dere, bli litt kjent, høre hvordan det har gått
og går hos dere i dette vanskelige året. Det
er mange som lurer på hvordan det går med
andre laboratorier, derfor vil jeg gi et kort resyme av disse samtalene:
- Så godt som alle laboratoriene stengte
ned i midten av mars 2020 (når de
hadde fått produsert alt som skulle ut
og fakturert for dette).
- Alle var i gang igjen når myndighetene
sa vi kunne starte opp igjen, riktig nok
med en eller flere permitterte. For enkelte laboratoriene er fortsatt noen
av de ansatte permittert (De jobber på
timer og meldekort til Nav).
- På noen få laboratorier har en eller
flere ansatte sluttet. Noen har funnet
en annen type jobb, noen har flyttet og
noen har byttet arbeidsgiver.
- Skulle det bli en ny nedstengning i
2021, var alle mer forberedt enn i mars
2020. De fleste rutinene var/er på plass.
- Det var bare noen få som hadde gjort
«store» investeringer på slutten av 2020
og/eller i begynnelsen av 2021. De fleste
var usikre på pandemien og valgte å se
an situasjonen og ha pengene «på bok».
- Det er ganske mange som søkte kompensasjonsordningen, noen få fikk
utbetalt, mens mange lå under minsteutbetalingen. De fleste som ikke fikk
noen utbetaling, søkte heller ikke i
neste runde i og med det kostet litt å få
regnskapsfører til å frembringe tallene
som var etterspurt.
- Det er kun ett medlemslaboratorium som
har gått konkurs i 2020.

- I deler av landet er konkurransen og
markedet hardt. Det er litt «jojo» tider.
Det er mange pasienter som har avbestilt/utsatt timen(e) til de har fått vaksine eller at smitten har gått ned.
- Det er moro å høre at så mange er fornøyd med oppfølgingen og informasjon
fra forbundet i denne tiden! (Blant annet
spørreskjema 24.03.20, informasjon
30.03.20, pressemelding 03.04.20 og
mye, mye mer).
Felles for alle er frustrasjonen over pandemien. Varigheten. Permitteringer. Når
kommer vaksinen? Når kan vi åpne opp?
Blir jobbtilgangen bedre når det åpnes
opp? Gjennom disse samtalene kom en hel
masse spørsmål som jeg selvfølgelig ikke
kan svaret på. Det jeg nå kan svare på er at
variasjonen i vaksineringen er kjempestor
– noen få har blitt vaksinert, mens flertallet venter. Jeg tror vi skal smøre oss med
tålmodighet!
Ønsket om at pandemien snart er over er
veldig stor. Ønsket om at vi kan treffes på
Fagsamling 2021 er enorm. Treffe kollegaer, være fysisk til stede på foredrag bli
presentert for «siste skrik» på utstyrsfronten. Jeg håper, for alles skyld, at vi kan treffes i september!
Gjennom disse samtalene har jeg fått litt
inntrykk av at noen synes lovgivningen
rundt det å drive et tannteknisklaboratorium er komplisert – og det er det. Derfor
har jeg, veldig kort, lyst til å belyse noen få
av de lovene vi plikter å følge. Den viktigste loven, fordi den gjelder alle autoriserte
tannteknikere og ikke bare laboratorieeierne, er Helsepersonelloven.

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

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

April 2021 | Tenner i fokus | 3 |

Helsepersonelloven

For oss, som autorisert helsepersonell,
synes jeg det er ekstra viktig å følge
rådene fra myndighetene. Vi plikter
å følge Helsepersonelloven (HPL). Og
hva sier den? Her er et lite utsnitt av
de viktigste paragrafene med kommentarer.

§ 18 Melding om helsepersonells virksomhet
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens i privat virksomhet skal gi melding
til kommune eller regionalt helseforetak når de åpner, overtar eller trer inn
i virksomhet som er omfattet av loven.
Melding skal også gis ved virksomhetens opphør.

§ 1 Lovens formål
Lovens formål er til å bidra til sikkerhet
for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenester samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenester.

Laboratorieeier skal altså gi beskjed
til kommunen hvor vedkommende har
virksomhet.

§ 2 Lovens virkeområde
Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.
§ 3 Definisjoner
Med helsepersonell menes i denne lov:
Personell med autorisasjon etter § 48
eller lisens etter § 49.
Autorisasjonsordningen omfatter
følgende grupper av helsepersonell:
z) Tanntekniker
§ 4 Forsvarlighet
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid
i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som
kan forventes ut fra helsepersonellets
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og
situasjonen for øvrig. Helsepersonell
skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand
eller henvise pasienter videre der dette
er nødvendig og mulig.
Et eksempel. En tannteknikere har lov
til å ta avtrykk hvis man dokumentere
at man har den faglige kompetansen
som kreves. Det vil si at man har tatt
et avtrykkskurs og har tilhørende kursbevis. Det er kursbeviset som er dokumentasjonen.
§ 10 Informasjon til pasienter m.v.
Den som yter helse- og omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som
har krav på det etter reglene i pasientog brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-4.
(pasientens og brukerens rett til informasjon mm.)
Det betyr at tanntekniker skal forklare
pasienten hva det er pasienten skal
gjennom.
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§ 48a Vilkår for autorisasjon
a. Bare bestått eksamen i vedkommende
fag ved norsk universitet, høgskole
eller videregående opplæring etter
§ 53
b. Har bestått utenlandsk eksamen som
er anerkjent etter avtale om gjensidig
godkjenning etter § 52.
c. Har gjennomført utdanning og bestått
utenlandsk eksamen som anerkjennes som jevngod med tilsvarende
norsk utdanning og eksamen, eller
d. Har godtgjort å ha den nødvendige
kyndighet ved bestått eksamen i helsefaglig utdanning, og tilleggsutdanning eller yrkeserfaring.
Søknad om autorisasjon sendes Helsedirektoratet.
§ 74 Bruk av beskyttet tittel.
Bare den som har norsk autorisasjon,
lisens eller spesialistgodkjenning etter §
53, har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende
gruppe helsepersonell.
Ingen må uriktig benytte titler eller
annonsere virksomhet på en slik måte
at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller
spesialistgodkjenning.
§ 39 Plikt til å føre journal
Den som yter helsehjelp, skal nedtegne
eller registrere opplysninger som nevnt
i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder
ikke for samarbeidende helsepersonell
som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.
Dette gjelder de som har eller behandler pasienter på laboratoriet. Da er det
viktig å følge § 40. Krav til journalens
innhold mm.

§ 40 Krav til journalens innhold m.m.
Journalen skal føres i samsvar med
god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger
om pasienten og helsehjelpen, samt de
opplysninger som er nødvendige for å
oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av
lov. Journalen skal være lett å forstå for
annet kvalifisert helsepersonell.
Det skal fremgå hvem som har ført
opplysningene i journalen.
§ 20 Plikter etter pasientskadeloven
Den som utenfor den offentlige helseog omsorgstjenesten yter helsehjelp
som nevnt i pasientskadeloven § 1,
skal melde fra og yte tilskudd til Norsk
Pasientskadeerstatning etter pasientskadeloven § 8.
Bestemmelsen pålegger helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og
omsorgstjenesten å melde fra og yte
tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
§ 21 Taushetsplikt
Helsepersonell skal hindre at andre får
adgang eller kjennskap til opplysninger
om folks legems- eller sykdomsforhold
eller andre personlige forhold som de
får vite om i egenskap av å være helsepersonell.
Det oppfordres også til at dette er med
i arbeidsavtalen til alle på laboratoriet.
Dette er bare en smakebit på en av lovene som omfatter yrket vårt. Det blir
alt for tungt og vanskelig, samt en kjedelig leder, hvis jeg skal ramse opp alle
lovene. Prøv å sett dere inn i disse. Det
er viktig!
Til slutt ønsker jeg dere alle en fin vår
og en god 17. mai. Følg myndighetenes
oppfordringer i kampen mot smitte,
slik at pandemien blir borte og vi kan
treffes på Fagsamlingen i september.
Ikke glem å meld dere på nyhetsbrevene i forbindelse med Fagsamlingen
2021 slik at dere kan følge med på hva
som skjer!
Kilde: Lov om Helsepersonell https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
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Perfekt overflate step by step
Oversatt fra «Das Dental Labor» 2/2021, side 58-64, av tanntekniker Lars Alhaug

Form og overflate er alfa og omegaen når vi skal lage fronttenner. Det vet virtuosen Axel Seeger absolutt meget godt.
Her viser han måten han går fram på, skritt for skritt. For
vektleggingen av det som her er det vesentlige, er bildene
i svart-hvitt. Da blir vi ikke avsporet på grunn av farger og
effekter.
Også når vi utformer fronttenner av
keramer er rekkefølgen fremdeles den
samme. Derved blir alle stegene forklart godt og slipeverktøyet, oversiktlig – Det består kun av 10 utgaver.
En unngår da de mange skiftingene av
diamantene/stenene og det sparer tid.
En annen positiv bieffekt er at verktøybeholdningen er liten og kostnadene
holdes dermed nede.
Gå fram skrittvis
Først sjekker vi de approksimale kontaktpunktene med okklusjonspapir (1).

| 6 | Tenner i Fokus | April 2021

Til justeringen bruker jeg et diamanthjul (2-3). Labialflaten (4), både for
eldre og yngre tenner (8-9), krever
alltid den samme fremgangsmåten.
Enten det gjelder litiumdisilikat, zirkonia eller sjiktkeram: Først benytter
jeg meg av en diamant. Kronekant og
tannhals for et eldre tannsett utarbeider jeg som her (5-7). På både yngre
og eldre tenner slipes kontaktpunktene inn og de labiale flatene deretter
(10).

April 2021 | Tenner i fokus | 7 |

Ved hjelp av en blyant tegner jeg opp
cristaene (11). Til innslipingen av insisalkanten og fasetten på eldre tenner (12 og
14) bruker jeg diamanthjulet (13). Palatinalflaten på yngre tenner (15) og
eldre (17) former jeg til med en dråpeformet diamant (16).
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Sekundærdentinet på fasaden på eldre
tenner (18) sliper jeg fram ved bruk
av en diamant (19). De påtegnede
cristaene (20) hører med til en rik-

tig utformet tann, utformet i henhold
til alderen. Til utformingen av fordypninger, mameloner og cristaene
(21) bruker jeg diamanten (22).
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På en ung tann er det til god hjelp å tegne
på der vokserillene (tverrrillene) (23)
skal ligge. Jeg flater bort spissen på en
spiss diamant (25) med en diamantskive
(24 og 26), med denne egenproduserte
diamanten kan jeg lett lage disse «rillene» og «ruglene» og eventuelle riss
(27 og 28).
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Diamantstenen (31) er svært godt egnet
til å glatte labialflaten (29 og 30). Jeg
bruker denne både på eldre og yngre
tenner (32). Sliteflatene (eldre tenner
har disse), er som regel glatte (33) og
den høyglanseffekten får jeg fram ved
bruk av en gummipolerer (34).

Også kronekantene må poleres helt
glatte, med den samme polereren (35).
Det komplette slipesettet jeg bruker,
består av ti verktøy (36) og er nøye satt
sammen i et komplett sett til det bruket
jeg her har beskrevet. Jeg legger ved et
bilde til slutt som viser resultatet av utformingen av henholdsvis en ung tann
og en eldre tann (37).
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Bilde 38 viser et kursarbeid med fronttenner: To ungdommelige tenner og to
som bærer tidens tann, skilt mellom
sentralene. De ferdige, yngre tennene
(39), og de ferdige utgavene av eldre
tenner (40) slik de ble etter fremgangsmetoden beskrevet her. De fire
fronttennene er ferdige og er klare for
malfarger og glasering (41).
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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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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
39. artikkelen har vi intervjuet Molde Dental-keramikk.

Intervju med Molde
Dental-keramikk
Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Molde Dental-keramikk (foto)
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MOLDE DENTAL-KERAMIKK

Som så mange andre tannteknikere
er det en tilfeldighet at Siv Mesloe
utdannet seg til tanntekniker. Hun
satt en kveld hjemme på Oppdal
og så i en katalog over utdanning
i videregående skole, og da hun
leste om tannteknikerfaget fattet
hun interesse for faget.

Hun søkte på plass på Sogn videregående,
og kom inn. Lærerne, som sørget for at hun
ble en habil tanntekniker over en treårsperiode, var Ole Anton Johansen, Odd Larnøy,
Anne Karin Larsen og Hans Brovold.
Etter endt skolegang skulle hun ut å finne
lærlingeplass. Siv lette etter et laboratorium som kunne ta henne inn i lære i Oslo-regionen, men hun havnet til slutt i Son,
en liten hyggelig plass ca. en mil nord for
Moss.
Laboratoriet hun gikk i lære hos het Son
Dental-keramikk og var eid av Tommy Stadaas og Georg Jersyk Jarkowski.
Siv var på dette tidspunkt blitt alenemor
til to små barn. Hun valgte derfor å jobbe
i halv stilling, og brukte to år før hun tok
svenneprøven i 1994. Hun valgte å bo i
Oslo i denne tiden, og pendlet frem og tilbake.
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Selv om laboratoriet lå i Son hentet de
mye av arbeidene sine i Oslo, men hadde
også kunder i nærmiljøet.
1. april 1995 overtok Siv femti prosent
av laboratoriet da Jersyk forlot firmaet.
Så jobbet hun sammen med Tommy
fram til 2001. Da sluttet også Tommy,
og Siv fortsatte alene.
På det tidspunktet begynte importen å
bre om seg, så Siv prøvde å få kontakt med
noen nye kunder i Moss, men det var
helt umulig.
I 2003 ringte Anne Karin Larsen fra høyskolen og fortalte at det var en stilling
som lærer på halv tid ledig. - Søk på
den, sa hun.
Hun fikk jobben, så fra 2003 til 2006 var
Siv lærer samtidig som hun drev laboratoriet i Son.
I denne tiden bodde hun på Kjøvangen,
som er et landlig område nord for Son med
utsikt over Oslofjorden. Siv bygde et anneks i husets idylliske hage. Dette annekset innredet Siv om til et tannteknisk
laboratorium, og fikk med det verdens
mest idylliske arbeidsplass. Hun kunne
sitte der å lage tenner samtidig som
rådyr og elg koste seg i hagen utenfor.
Slik hadde hun det fram til 2006. Da
flyttet hun til Molde og startet Molde
| 16 | Tenner i Fokus | Februar
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Dental-Keramikk AS. Siden har hun
vært der.

meste av det som tannlegene måtte etterspørre.

I dag driver hun laboratoriet alene,
men tidligere har hun hatt en til to ansatte i perioder.

De fleste av kundene til Siv holder til i
Molde, men hun har også fortsatt kontakt med noen kunder fra sin tid i Son.
Det setter hun stor pris på.

Der er ikke lett å drive et lite laboratorium i Molde i dag. Flere og flere av
tannlegene søker til de store laboratoriene for å få produsert sine tannerstatninger.
For å få laboratoriet til å gå med overskudd har Siv sett det nødvendig å arbeide i en seksti prosent stilling som
klinikkassistent/tanntekniker hos en
kjeveortoped i Molde, samtidig som
hun driver laboratoriet.
Nå drar hun derfor tidlig bort på laboratoriet om morgenen. Hun arbeider
der noen timer før hun må gå til jobben som klinikkassistent. På ettermiddagen er hun tilbake på laboratoriet for
så å jobbe utover kvelden. Det kan ofte
bli sent før hun er ferdig.
Siv produserer det meste av tannerstatninger på laboratoriet sitt. Det være seg
avtakbare proteser, alt innen bittskinner og blekeskinner, kroner og broer.
Hun har også en freser hvor hun kan
frese både E-max og zirkon. I tillegg til
dette lager hun også kjeveortopediske
apparater. Hun dekker tydeligvis det

Siv har hatt god kontakt med kundene
sine i Molde også, men nå er det et
generasjonsskifte på gang. Dette kan
være utfordrende.
Tannlegene i Molde sender ofte pasienter med tannproteser som må repareres
direkte til Siv. Noen tannleger sender
til og med pasienter som skal rebasere
protesen sin direkte til henne, og hun
står for hele prosessen. Hun mener det
må være greit så lenge tannlegen henviser pasientene til henne.
Siv er i dag varamedlem til styret i NTTF.
Når vi begynner å snakke om fremtiden, sier Siv at hun er bekymret. Hun
håper å holde det gående i 10 år til,
men dersom hun får tilbud om full stilling hos kjeveortopeden, ser hun ikke
bort fra at hun tar den og legger ned
laboratoriet.
Det er flere eldre protesebærere som
har uttrykt bekymring dersom Molde
en dag skulle så der uten tanntekniker.
Siv mener at dersom tannteknikeryr-

ket skal overleve i Norge, så må man
innlede et samarbeid med tannlegeutdannelsen. Man må slutte med å sitte
på hver sin tue.
Hun har selv vært på tannlegehøyskolen og snakket med lærerkreftene der
om problemet. Hun foreslår at man på
tannlegestudiet kan ta inn hospitanter
fra tannteknikerutdanningen. Disse
kan så arbeide sammen med tannlegestudentene. På den måten lærer yrkesutøverne å forstå hverandre bedre.
Man kan løse problemer sammen, og
bli kjent med hverandres yrker. Men
Siv tror at dersom dette skulle bli en
realitet, er hun redd det blir for sent.
I tillegg til å ha en hektisk arbeidsdag
med tenner og tannproteser er Siv også
engasjert i jakt og foto.

Hun er en habil hjortejeger, og vil ikke
gå glipp av høstens hjortejakt. Tidligere var hun også skyteinstruktør,
med det har hun sluttet med. Under
fjorårets høstjakt skjøt hun blant annet
en storbukk.
Foto er også en
stor hobby
for Siv.
Da er
det
fugler
og
dyr
som er
i skuddet.
Den stunden
hun er ute i naturen for å utøve jakt og foto
nyter hun i fulle drag. De gir henne

overskudd på en ellers travel uke.
Sist, men ikke minst, ber Siv meg
nevne samboer Bjørn. Uten han hadde
hun ikke klart å administrere arbeidsuken. Han har alltid med seg telefon
til laboratoriet og svarer på den
når Siv er på jobb som
klinikkassistent.
Han tar seg
av renholdet på laboratoriet,
hjelper til
der det
måtte være
behov for
ham. Hun vet
ikke hvordan hun
skulle greie seg uten ham.

Februar
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STERKERE
SAMMEN!
Fagsamling 2021
Årets fagsamling avholdes 17.-18. september på Thon Hotel Storo i Oslo. Det er som
vanlig Norges Tannteknikerforbund som byr inn til spennende dager med masse faglig
input. I år er det Ole Petter Våge og Ulf Bjerke som står for regien.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Utstilling

Messeområdet blir hjertet i hele fagsamling 2021. Her blir det alt fra utspill fra de enkelte utstillere til underholdning som gir god stemning. Det er
allerede 15 utstillere som er påmeldt,
og flere kommer til. Området blir mye
større enn i 2019.
Faglig innhold

Det vil bli to hovedforedrag, ett hver
dag, og 7–8 workshops som utstillerne
står for. Det kan du få et innblikk i og
lære mer om blant annet digital software, autoklavering, digital implantat
planlegging og liquid ceramic.
Hver enkelt workshop vil få sin egen
«kursvert» som skal hjelpe til med
gjennomføringen. Studenter fra OsloMet stiller opp som kursverter.
Andre godbiter

Vennefest skal det bli også i år, men
den vil få et nytt format. Det vil bli rik
leilighet til å pleie gamle bekjentskaper og etablere nye kontakter.
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En ekstra utgave av Tenner i Fokus er
under planlegging. Her vil du få presentert program, utstillere og mye mer.
Sist, men ikke minst er det åpnet for
påmelding til Fagsamling 2021. Du kan
melde på to og betale for én, ikke gå
glipp av dette fantastiske tilbudet. Du
finner lenke til påmelding på NTTFs
nettside og Facebook-side. Faktura bli
sendt ut i august måned.

NTTF årsmøte
Det avholdes årsmøte i
Norges Tannteknikerforbund fredag 17. september
kl. 16.30-18.00
Mer info kommer.

Hederstegn
Vi ber om at lokalforeninger eller medlemmer som har
forslag til hederstegnkandidater, det vil si personer som
har fremmet NTTF som organisasjon, medlemmenes
interesser eller tannteknikerfaget på en spesiell måte,
sender disse til Hederstegnkomiteen v/daglig leder.
I forslaget ber vi om at det i tillegg til navn og
kontaktinformasjon på foreslått person også leveres
en begrunnelse for forslaget. Hederstegnkomiteen vil
vurdere alle innkomne forslag i henhold til statuttene.
Eventuelle hederstegn deles ut i forbindelse med neste
fagsamling.
Spørsmål kan rettes til Hederstegnkomiteen:
Nils Christian Rieber-Mohn, leder
nilsrieberm@gmail.com | M 93 02 82 56
Karen Tveitevåg
karen.tveitevag@gmail.com | M 90 12 50 83
Hanne Dahle
ostannteknikk@gmail.com | M 93 40 92 33
Forslag sendes til daglig leder på e-post helle@nttf.no
innen 1. juni.

ZIRKONZAHN.IMPLANTPLANNER SOFTWARE
3D IMPLANTAT PLANLEGGINGSSYSTEM,
GODKJENT SOM MEDISINSK UTSTYR
Baklengs implantatplanlegging, basert på sammenføyde
pasientdata, så som dicom data, modeller eller
intraorale scans og 3D ansiktsscan.

Bursdager
NTTF Gratulerer
40 år

Terje Dahl

1. juli

50 år

Kenneth A. Kristiansen
Ulrica Höglander Østby
Are Lauvsnes
Aimar Skrede
André Sjåfjell

7. mai
20. mai
10. juni
5. august
5. august

80 år

Jan E. Berg

Redaksjonen beklager sen annonsering.

27. 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

Zirkonzahn WorldwideApril
– info@zirkonzahn.com
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www.zirkonzahn.com

Pasient- og
brukerombudet

Årsmelding
2020
fra landets
pasient og
brukerom
bud

Pasient- og brukerombudene gir råd og veiledning om
ulike pasient- og brukerrettigheter, og hjelper med å
formulere og videreformidle spørsmål og klager.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

1

De løfter saker på eget initiativ og stiller spørsmål ved
systemer i tillegg til å arbeide med enkeltsaker. Ombudene
kan bidra som konfliktløser og hjelpe til i dialog med helsetjenesten. Ombudet har taushetsplikt og ordningen er gratis.
De som henvender seg til ombudet har rett til å være anonyme.

Pasient – og brukerombudene har under det første året med
fylkeskommunal tannhelse registrert totalt 79 henvendelser
om dette. De mottok henvendelser om feil, tilgjengelighet og
ventetid, mangelfull behandling, mangelfull oppfølging og
avbrutt behandling.

Årsmelding 2020

I tannhelsetjenesten har man som ellers i helsevesenet rett
til informasjon og til å være med å ta beslutninger og medvirke. Man har rett til innsyn i egen journal samt få en kopi
av denne hvis man ønsker det.
Pasient- og brukerombudene kan bistå med råd og veiledning om rettigheter og for eksempel spørsmål om hvordan
man skal gå frem med en klagesak som omhandler tannhelsetjenester gitt av det offentlige. De aller fleste får imidlertid
tannhelsetjenester av privat tannlege. Følgende grupper mottar offentlig tannhelsetjeneste:
- Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18
år.
- Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
- Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon (må
ha vært i institusjon i minst tre måneder) og pasienter med
hjemmesykepleie (ved hjemmesykepleie må man også
motta denne minst en gang i uken).
- Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret har rett
til billigere tannbehandling, betaler kun 25 % selv (må selv
ta kontakt for time)
- Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Den offentlige tannhelsetjenesten kan også gi
tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunale satser.
Fylkeskommunene og kommunene har informasjonsplikt
på virksomhetsnivå som gjelder for helseinstitusjoner i
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ombudet stiller spørsmål ved om informasjonsplikten etterleves.
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Dette er lite i forhold antall saker pasient- og brukerombudene mottar ellers. Dette kan skyldes at det er relativt nytt
at pasient- og brukerombudene har mandat til å bistå i saker
som gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det
kan imidlertid selvsagt også skyldes at det er få klagegrunner innen feltet, eller at man løser eventuelle saker på andre
måter, for eksempel gjennom dialog.
Informasjon om hvem som har rett til gratis tannbehandling
i det offentlige må gjøres mer kjent. Behandling som har startet ved innleggelse i institusjon må fullføres og dekkes av det
offentlige selv om pasienten blir utskrevet.
Kilde: www.pasientogbrukerombudet.no

FAKTA
Norge har i dag 15 pasient- og brukerombud og totalt
83 medarbeidere som skal ivareta pasientenes og
brukernes behov, interesser og rettssikkerhet i helseog omsorgstjenesten, og som arbeider for å bedre
kvaliteten på disse tjenestene.
Det er i dag pasient- og brukerombudskontor i
Hammerfest, Tromsø, Bodø, Trondheim, Kristiansund,
Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien,
Tønsberg, Drammen, Hamar, Moss og Oslo.
Pasient- og brukerombudene er administrativt
underlagt Helsedirektoratet.

PalaXtreme® Protese akryl
Når produktinnovasjon møter mange års
Pala Mix & Match
erfaring.
Frihet og flexibilitet.
Enkel og fleksibel håndtering: PalaXtreme er HIPA

Kombiner som du vil for å oppnå
individuelle resultat.

(High Impact Acrylic) som er godt egnet for ulike
teknikker.

Fraktur styrke: PalaXtreme øker brudd styrken

takket være
nye Core Shell teknologien. Dette er med på å
Pala Premium: Pala Premium holder den høyeste den
standard
både når det gjelder kvalitet og funksjon. Den er perfekt
Allergi vennlig: PalaXtreme er også ekstremt skånsom.
for implantatkonstruksjoner.
Da det
Pala Idealis: Med sine naturlig reduserte
kusperlave
er Pala
er meget
nivåer av restmonomerer og uten fri peroksid,
Idealis perfekt for den eldre pasienten.

Pala Mondial: Pala Mondial har foruten
sitt naturlige
Gjennomsiktig
versjon tilgjengelig: PalaXtreme er farge stabil
utseende vist seg å ha høy motstandskraft for slitasje.
og tilbyr en klar versjon, f.eks. til tannskinner.
PalaVeneer: Basert på Pala Premium og Pala Idealis,
er PalaVeneer perfekt når du har begrenset med plass.

Implantatproteser

Helproteser

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

Delproteser

Vil du
prøve Delara?
Kontakt oss!

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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Korona og
tiden framover
Den store pandemien har snudd opp ned på mye i våre liv, både
privat og i vårt yrke. Nå har jeg ikke oversikt over hvordan det
går med den enkle bedriften; noen sier «det går greit», noen sier
«det er tøft», noen andre sier «det går som det suser»..
Av tanntekniker Martin Feldmann | martin@feldmann.no

Da blir det vanskelig å trekke en konklusjon, med mindre den skal lyde at det er forskjell fra region til region,
lokale forskjeller finnes. I storbyområder er konkurransen større, laboratoriene er mer presset på pris, mens
i distriktene er tannlegene mer lojale mot sin tanntekniker. Det er en del ukjente faktorer som utgjør utfallet,
noen er gode selgere mens andre er mer beskjedne.

Vi hører mye snakk om miljø, klimanøytrale bedrifter
og CO2 avgifter. Hvordan sår det til med oss, har vi noe
å bidra med eller produserer vi slik at det ikke er noe
problem? Er lokal produsert tannteknikk mer klimanøytral enn den som kommer langveisfra, for ikke å nevne
tannteknikk som kommer fra andre siden av kloden?

Kan vi i framtiden møte krav fra tannlegen og myndigAll respekt for dem som investerer i nytt utstyr og videreutheter å produsere mest mulig klimanøytral og kan det
bli innført en CO2 avgift på våre produkter hvor satsene
danning, ikke minst dem som starter opp nytt laboratorium, vi håper det går bra med alle!
varierer etter produksjonssted og produksjonsmåte?
Leverer du med en dieselbil eller med
Koronapandemien skulle bare være Det jobbes hardt i
en el-bil eller bruker du sykkelbud?
en «liten hump» i veien og det meste kulissene for å lage
Slike senarioer kan jeg se for meg.
skulle være som før når alt var over.
en fagsamling som
Det blir interessant å se om pandeDessverre måtte fagsamling 2020
mien har bidratt til enda mer forand- skal bli historisk bra.
utsettes på grunne av pandemien. I
ring i vår bransje. Det rapporteres om Denne fagsamlingen
år derimot ser alt ut at det blir fagsen positiv utvikling i medlemstall i Foramling 2021. Hvis vi får til en større
bundet, meget gledelig å bli flere iste- skal bli annerledes og vaksinering i løpet av sommeren og
denfor færre! Da er det noen som ser større enn tidligere.
smittetallene går kraftig ned kan vi
verdien i medlemskap, kjempeflott!
vel forvente å kunne treffes igjen i
Oslo i september.
Jeg personlig tror at Korona vil være med oss lenge,
litt som en vanlig influensa. Samfunnet vil tilpasse seg
Det jobbes hardt i kulissene for å lage en fagsamling
denne tilstanden og vi vil se at livet går videre, men litt
som skal bli historisk bra. Denne fagsamlingen skal bli
annerledes.
annerledes og større enn tidligere. Det lekkes ut små
drypp med informasjon for å gjøre oss nysgjerrige,
meget smart. :-) Hold deg oppdatert på Facebook
Jeg spør meg av og til hvordan det står til med våre
under «Fagsamling 2021 NTTF». Vi håper alle på å motikunder, tannlegene. Har de hatt en reduksjon i omsetvere flere tannteknikere og bedrifter å tegne medlemning, har pasientene uteblitt eller går alt som før? Det
skap i NTTF.
hadde vær interessant å høre fra den siden.
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DET SKJER I 2021
JUNI

7.
14.

OKTOBER

Lederkonferanse
NTTF styremøte

AUGUST
20.

22.

NOVEMBER
4.–6

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3

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

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

NTF landsmøte og Nordental,
Bergen

Både nytt og gammelt.
Rimelig pris

DESEMBER
29.

Tannteknisk
utstyr selges

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Ring 94 16 16 25

Med forbehold for endringer.

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

Made for esthetics.
Achieve natural looking restorations
with our new DOCERAM Nacera®
Pearl zircona material.

Cement-free.

THE NEW

NobelProcera®

Zirconia
Implant Bridge
Available through DTX Studio™ or
3Shape™ via OpenAccess.

Nobel Biocare Norge AS, 2021. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and
all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case,
trademarks of Nobel Biocare. Product images are not necessarily to scale. All product images are
for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

Reduce complexity and save time by
eliminating the bonding procedure.

Extensive Flexibility.
Angulated screw channel available
for Multi-unit Abutment and conical
connection platforms.

Using 3Shape?
Scan the code to get the
relevantApril
DME
files
2021 | Tenner i fokus
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Unngå fallgruvene
ved feilansettelser
Jeg har tidligere «bommet» med en ansettelse, noe som
kostet meg dyrt både i tid og penger. Hvordan kan jeg
unngå feilansettelser i fremtiden?
n.n
Målet med enhver ansettelse fremstår enkelt:
Å ansette rett person i rett stilling. Dette er
likevel ofte lettere sagt enn gjort, særlig dersom arbeidsgiver i liten grad er oppmerksom
på de mange relevante problemstillingene i ansettelsesprosesser, og langt mindre
de mulige alvorlig følgene av en feilansettelse.
Ofte blir personer ansatt etter anbefalinger
og tips fra andre og få, om noen, undersøkelser gjøres i forkant av ansettelse.
Feilansettelser skjer i alle bransjer og stillinger, og en arbeidstaker kan aldri være
100 % sikker på at man «treffer» på en ansettelse. Ofte tar det tid etter ansettelsen
før feilansettelsen aktualiseres, og da har
arbeidsgiver kanskje lagt ned betydelige
ressurser i opplæring av den ansatte og
prøvetidsperioden kan være utløpt.

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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Generelt vil det ofte medføre større konsekvenser å feilansette en person til en lederstilling, som for eksempel daglig leder, enn
til en underordnet stilling. Ressursbruken
knyttet til avdekking av en eventuell
feilansettelse i ansettelsesprosessen bør
avveies mot potensiell skade en feilansettelse vil kunne medføre.
En feilansettelse kan fort koste mellom
250 000 og 1 million kroner i gjennomsnitt, for eksempel knyttet til oppsigelsesprosessen med en mulig rettstvist og en
ny ansettelsesprosess. Kostnaden blir ofte
høyere jo mer ansvar den ansatte har. I tillegg kommer de ikke-kvantifiserbare indirekte kostnadene en feilrekruttering fører
med seg. Disse kan fort bli betydelig større
enn de direkte kostnadene. Som eksempel
på indirekte kostnader vil en ansatt som
ikke leverer kunne medføre redusert omsetning, dårlig arbeidsmiljø og tap av kunder, ansatte og markedsandeler.

Risiko for feilansettelser, som vil ligge
på arbeidsgiver, kan reduseres tidlig i en
ansettelsesprosess. I det følgende vil jeg
gjennomgå noen forhold som vil være relevante, uten at disse er ment å være uttømmende.
Det bør gjennomføres en stillingsanalyse
så tidlig som mulig i prosessen; før stillingsannonsen er utarbeidet og publisert
og før potensielle søkere har søkt på stillingen. En stillingsanalyse er en behovsanalyse for å avklare hvilken person du som
arbeidsgiver må ha tak i for å fylle den aktuelle
stillingen, med andre ord hvilken person
som skal til for å oppnå målet med ansettelsen; å få rett person inn i rett stilling.
Stillingsanalysen bør omfatte en klargjøring
av behovet for objektive krav, for eksempel formell kompetanse og mer subjektive
krav, for eksempel personlig egnethet,
holdninger og verdier og kriterier for at
den ansatte skal passe inn i arbeidsgivers
bedriftskultur. For subjektive krav bør
disse søkes konkretisert i den grad det er
mulig, for eksempel knyttet til arbeidsgivers firmapolicy, kultur og verdigrunnlag.
Dersom stillingen medfører kundekontakt,
vil det for eksempel kunne være relevant at
den ansatte er serviceinnstilt og har en imøtekommende personlighet. Merk at det ofte
vil være bedre å ansette en person som passer fullt ut inn i bedriftskulturen, men ikke
er helt kvalifisert, enn omvendt. Ofte kan
kvalifikasjonene læres, mens det vil være
langt vanskeligere for den ansatte å forsøke
å tilpasse seg bedriftskulturen, kanskje ved
å føle at hen ikke kan være fullt ut seg selv.
Stillingsanalysen vil danne grunnlaget for
utarbeidelse av stillingsannonse/utlysningstekst. Dersom arbeidsgiver ikke gjør

en god nok jobb med stillingsanalysen,
risikerer man å formulere stillingsannonsen feilaktig eller mangelfullt og/
eller se etter «feil» person til å fylle stillingen. Dette kan medføre at man går
glipp av relevante søkere og at søkere
som i realiteten ikke kan «fylle» stillingen likevel søker. Videre er det svært
viktig å utforme stillingsannonsen
uten skrivefeil, dårlig språk og bruk av
floskler, da dette vil kunne gi et dårlig
inntrykk av arbeidsgiver og alene medføre at relevante kandidater ikke søker
på stillingen. Poenget er å være bevisst
på at utformingen av stillingsannonsen
vil kunne ha betydning for hvem som
søker på stillingen og derfor også hvem
som ikke søker på stillingen.
I ansettelsesprosessen er det viktig å
være tro mot stillingsanalysen og ikke
la seg «friste» av å ansette en person
grunnet forhold som ikke er relevante,
for eksempel slektskap eller interessante ikke-relevante kvalifikasjoner.
De personer som er gitt mandat til å
gjennomføre ansettelsesprosessen må
gjøres kjent med stillingsanalysen og
være kvalifisert for å kunne gjennomføre en forsvarlig rekrutteringsprosess.
Dersom prosessen er delegert, bør daglig leder, styre eller styrets leder til en
viss grad involvere seg i ansettelsesprosessen, særlig dersom det er tale
om en mindre virksomhet.
Den/de som gjennomfører jobbintervjuet må se hen til stillingsanalysen,
utlysningsteksten og arbeidssøknaden. Om nødvendig bør det gjennom-

føres flere intervjuer, gjerne med ulike
personer på arbeidsgiversiden, slik at
arbeidsgiver får et bredt vurderingsgrunnlag av kandidaten. Husk at en
søker ofte tenderer å holde igjen opplysninger som kan virke negative i jobbintervjuet. Dersom arbeidsgiver får
indikasjoner på slike forhold, er deg
viktig å følge disse opp, og ikke bare
håpe på at det ikke er noe problem.
Et viktig forhold som i overraskende
grad ikke følges opp i praksis er referanseundersøkelser. Selv i de tilfeller
hvor søkeren oppgir referanser, velger arbeidsgiver å ikke bruke tid på
å kontakte disse. Oppgitte referanser
bør alltid kontaktes, da dette i de fleste
tilfeller vil kunne gi verdifull informasjon om søkeren, både negativ og positiv. Et spørsmål som alltid bør stilles er:
«Ville du ansatt hen igjen?». Den som
kontakter en referanse bør være godt
forberedt og stille relevante spørsmål,
både med grunnlag i stillingsanalysen,
søknaden og CVen, men også knyttet
til forhold som har kommet frem i jobbintervjuet. Ordinær referansesjekk vil
alene kunne redusere risikoen for en
feilansettelse.
Videre vil søk på sosiale medier og på
Internett kunne gi en indikasjon på
hvordan kandidaten bevisst/ubevisst
ønsker å fremstå, og kanskje gi en mer helhetlig fremstillingen av kandidaten enn
det som kommer frem i jobbintervjuet.
Bruk av diverse tester (personlighetsog egnethetstester) kan tenkes rele-

vant, men må ses i sammenheng med
andre relevante forhold.
Dersom det viser seg at kandidaten
snakker usant eller har unnlat å informere om relevante forhold i søknad,
CV eller intervju, bør hen konfronteres
med dette, og gis mulighet til å forklare forholdet. Uavhengig av utfall vil
et slikt forhold alene kunne anses som
et «rødt flagg» med tanke på en mulig
ansettelse.
Dersom arbeidsgiver føler å ha for lite
tid, kompetanse og/eller ressurser til
å gjennomføre en forsvarlig rekrutteringsprosess, bør det vurderes innhentet ekstern bistand. Det vil ofte bli dyrt
å utelukkende stole på egne vurderinger i en travel hverdag hvor andre ting
prioriteres.
Dersom personen som ansettes viser
seg å være en feilansettelse, vil en
eventuell saklighet knyttet til en oppsigelse blant annet kunne bli vurdert
opp mot kriteriene som er angitt i stillingsannonsen og arbeidskontrakten.
Dersom stillingsannonsen og/eller arbeidskontrakten ikke gjenspeiler stillingens egentlige innhold om omfang,
vil dette kunne bli en vesentlig utfordring i forhold til en eventuell oppsigelse.
Husk at et arbeidsforhold kan bli mangeårig og en feilansettelse likeså!

-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
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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

ASIGA AUTHORIZED RESELLER

Vi har gleden av å introdusere ASIGA 3D printere til vårt sortiment.

MAX serien
Asiga Max UV er en av verdens mest avanserte digitale
3D-printere som tilbyr eksepsjonell produktivitet i et lite
format.
Med 62 µm HD presisjon og Smart Positioning System er
Asiga MAX UV optimalisert for krone/bro, kjeveortopedi,
kirurgiske guider, modeller, individuelle avtrykksskjeer
og delproteser, i laboratoriet eller klinikk.
Alle Asiga-printere er åpne og kompatible med over 350
materialer tilgjengelig fra ledende leverandører, for
maksimal fleksibilitet og økonomi.

PRO 4K
PRO 4K kombinerer den nyeste 4K-teknologien med
Asigas velprøvde Smart Positioning System (SPSTM) for å
produsere større volum.
Presisjon, pålitelighet, hastighet og et åpent materialsystem
kommer som standard for å gi produksjonskontinuitet for
de mest krevende digitale produksjonsmiljøene.

Nettbutikk: www.ka-rasmussen.no / Nettside: karasmussen.com
Tlf : 800 41 941 / E-post: salg@karasmussen.com
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Kilde: Norges Tannteknikerforbund

ZIRKONZAHN.IMPLANT-PLANNER
SOFTWARE
3D IMPLANTAT PLANLEGGINGSSYSTEM, GODKJENT SOM MEDISINSK UTSTYR
Baklengs implantatplanlegging, basert på sammenføyde pasientdata, så som dicom data, modeller eller intraorale
scans og 3D ansiktsscan.
To tilgjengelige versjoner av software:
-

Zirkonzahn.Implant-Planner
Fullversjon med relevante verktøy for implantatplanlegging og fremstilling av kirurgiguider.

-

Zirkonzahn.Implant-Planner Practice
Versjon med relevante verktøy kun for implantatplanlegging.

Besøk www.zirkonzahn.com for å vite mer, og for å laste ned demoversjonen.
Opprettede prosjekter kan bli lest, observert og modiﬁsert.

Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

