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Jeg håper alle har hatt en fantastisk sommer- 
ferie! 

Med det været vi har hatt denne somme-
ren og de flotte naturopplevelsene vi har 
i Norge, håper jeg mange av dere har fått 
oppleve dette fantastiske landet med bil, 
båt eller fotturer.

Jeg ville tro at de fleste av dere nå er full-
vaksinert og har fått vaksine dose 2. For  
de av dere som ikke har fått siste vaksine, så 
kan den jo ikke være langt unna. Jeg vet at 
det har vært stor variasjon i vaksineringen.  
Noen fikk, som helsepersonell, vaksinen(e)  
tidlig, mens i andre kommuner har vi som  
helsepersonell ikke vært ansett for å være 
i risikosonen. I vår kommune ble, alle 
tannleger, klinikker og tanntekniske la-
boratorier, private og offentlig, kalt inn 
«samtidig» for vaksinering. Dette var rundt 
pinse, i slutten av mai.

Høsten er snart her og da håper jeg alle er  
fullt tilbake på jobb og at laboratoriene har 
godt med arbeider. Det hadde vært flott om  
bransjen vår kom seg ordentlig på fote igjen  
– vi trenger det! Samfunnet har åpnet opp 
igjen, de fleste er tilbake i jobb, noe jeg 
håper gagner vår bransje.

Det nærmer seg også Fagsamling 2021; 
fredag 17. og lørdag 18. september. 

Hvis dere ikke har meldt dere på enda, er det  
på tide å gjøre det. Da begynner det å haste! 
Dette blir jo den råeste fagsamlingen på 
lenge! Tenk deg å treffe kollegaer, venner og 
utstillere igjen etter å ha vært isolert i lang 
tid! Tenk å kunne gå rundt i messeområdet 
og ta og kjenne på ulike produkter. Tenk om  
vi har kommet dit at du kan gi noen der en  

klem? Bare det å stå på en workshop å se  
«live» det som blir demonstrert isteden- 
for på en PC-skjerm. Nei, dette må du ikke gå  
glipp av. Meld deg og resten av laboratoriet 
på nå!

Også vennefesten da, den holdt jeg på å 
glemme. Liv og røre til langt på natt. Mye bra  
musikk, show, god mat og mingling. Dette 
blir så utrolig gøy. Invitasjon er sendt ut til 
dem som er påmeldt fagsamlingen. 

Så har jeg lyst til å ta med litt om hvorfor det  
er viktig for laboratoriene å være med i NTTF.  
Daglig leder i NTTF er hele tiden oppdatert 
på hvilke lover og regler som gjelder for oss  
tannteknikere. Medlemslaboratoriene har 
selv ansvar for å følge opp endringer og til-
legg i lovverket. Dette må implementeres i 
arbeidet med HMS/Internkontroll og kvali-
tetssikring på laben. 

Under innspurten mot sommerferien, når det  
minst passet og du har dårlig tid, kom det 
en henvendelse til vårt laboratorium fra 
Arbeidstilsynet. Et postalt tilsyn med krav 
om opplysninger i forbindelse med covid-
19 tiltak. Vi fikk tre (!) dager på å svare på 
følgende:

Arbeidstilsynet skal bidra til å begrense 
smittespredningen i Norge. Derfor kontrol-
lerer Arbeidstilsynet at arbeidsgivere sørger  
for å verne arbeidstakerne mot smitte av 
koronavirus (covid-19). Arbeidstilsynet vil  
i tillegg undersøke utvalgte organisatoriske  
forhold i virksomheten, som:

• om arbeidsgiver har kartlagt og vurdert 
koronavirus (covid-19) som risikofaktor 
i arbeidsmiljøet.

LEDER

Hvis dere ikke har 
meldt dere på enda, 
er det på tide å gjøre 
det. Da begynner det å 
haste! Dette blir jo den 
råeste fagsamlingen 
på lenge! Tenk deg å 
treffe kollegaer, venner 
og utstillere igjen etter 
å ha vært isolert i lang 
tid! Tenk å kunne gå 
rundt i messeområdet 
og ta og kjenne på ulike 
produkter. 

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Covid-19 tilsyn
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• om arbeidsgiver har utarbeidet hand-
lingsplaner med tiltak for å redusere 
risikoen for smitte.

• om arbeidsgiver har iverksatt de  
tiltakene eller laget de rutinene som 
sikrer at dere følger de relevante kra-
vene i covid-19-forskriften. 

• om arbeidstakerne har fått infor-
masjon om koronavirus (covid-19) 
som risikofaktor i arbeidsmiljøet og 
hvordan arbeidsgiver har gitt denne 
informasjonen. 

• om arbeidstakerne er informert om de 
tiltakene dere har iverksatt for å fore- 
bygge smitte. 

• om informasjonen er gitt på et som 
språk arbeidstakerne forstår. 

• om arbeidsgiver har lagt til rette for  
at arbeidstakerne kan medvirke til å 
skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

• om arbeidsgiver har innleide eller 
faste ansatte.

Vi ber om å få tilsendt følgende opp-
lysninger/dokumentasjon innen tre 
arbeidsdager:

• kopi av arbeidsgivers kartlegging og 
vurdering av koronavirus (covid-19) 
som risikofaktor i virksomheten 

• beskrivelse av tiltakene arbeidsgiver 
har iverksatt for å fjerne eller redu-
sere risikoen for smitte 

• kopi av handlingsplaner med tiltak 
for å redusere risikoen for smitte 

• kopi av virksomhetens rutiner som 
sikrer at de ansatte blir forsvarlig 
vernet mot smitte 

• beskrivelse av hvordan alle arbeids-
takere har fått informasjon om koro-
navirus (covid-19) som risikofaktor i 
arbeidsmiljøet på et språk de forstår 

• ansattliste med arbeids- og even-
tuelle innleieavtaler for alle som 
arbeider i virksomheten Dersom 
arbeidsgiver eller innleier stiller 
innkvartering til disposisjon for ar-
beidstakere ber vi om kopi av rutiner 
eller tiltak som sørger for forsvarlig 
smittevern i innkvarteringen når det 
gjelder: Grunnleggende smittevern, 
renhold, klesvask, gjennomføring av 
innreisekarantene, gjennomføring av 
isolasjon ved smitte 

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeids-
miljøloven § 18-5 første ledd til å kreve 
disse opplysningene.

I slike tilfeller er det utrolig deilig og  
ha orden i papirene og å vite at permene  
er oppdatert. Permene og kursene vi har  

«fått» gjennom vårt mangeårige med-
lemskap i NTTF. Et lite tillegg i HMS/
Internkontroll permen under risiko- 
analyser og handlingsplaner som om-
handler covid-19, var klart til å sendes 
tilbake til Arbeidstilsynet. Enda deili-
gere var det å få svaret fra Arbeidstil-
synet: Godkjent.

Hvis det er andre laboratorier som også 
har fått ulike henvendelser fra Arbeids-
tilsynet eller andre tilsynsmyndigheter,  
så gi NTTF gjerne beskjed. Det er inter-
essant å vite, kanskje få litt statistikk 
på slike tilsyn.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en  
fin ettersommer og så håper jeg inder-
lig at vi sees på Fagsamlingen 2021 i 
september – ikke glem og meld deg på 
nå!

Hvis det er andre laboratorier som også har fått 
ulike henvendelser fra Arbeidstilsynet eller andre 
tilsynsmyndigheter, så gi NTTF gjerne beskjed.  
Det er interessant å vite, kanskje få litt statistikk på 
slike tilsyn.

DET SKJER I 2021
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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Patruljeveien 31C · 3512 Hønefoss · Tlf 32 12 30 10 · mail@den-tech.noden-tech.no

Markedets mest 
driftssikre fresemaskin?

GODKJENT
av d e n-tech

ov
er 50 000 ledd frest

ROLAND DWX-52DCi

FOR MER INFORMASJON, 
KONTAKT OSS ELLER LES 
MER PÅ NETTSIDEN VÅR:

5-akse dental fresemaskin med automatisk disk-veksler for non stop produksjon.
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Keramteknikere kjenner problemet: Fingrene blir for tykke, de klebrige pinnene er 
heller ustabile – vet vi om vi ikke maler på modellen eller brennbordet? Hva med 
glasuren, vet vi om den ikke finner veien litt inn på innsiden av objektet? Og ved 
etsing, da skal ikke gelen komme på ytterflater! Bruker vi dampspyleren bør ikke 
objektet blåse vegg imellom. Det er her «Hammacher Smart Clip» er til stor hjelp.

Når vi klemmer sammen den bakre bøylen på tangen, åpner den fremre kloen seg. 
Den elastiske puten i den nedre «kjeften» kan vendes slik at den har to forskjellige 
utforminger for best mulig støtte for objektet

Hvordan kan vi best holde fast de små helkeramobjektene slik 
at vi har full tilgang til alle flatene? Den erfarne keramteknikeren 
Thomas Kraus bruker gjerne spesialtangen «Smart Clip» fra 
firmaet Hammacher i Solingen til dette. I denne lille «rapporten» 
beskriver denne leseren av vårt fagtidsskrift gjennom mange år 
fordelene og det spesielle ved dette verktøyet.

Ikke til å (be)gripe
Oversatt fra «Das Dental Labor» 4/2021, side 106-107, av tanntekniker Lars Alhaug

Forfatter

Tannteknikermester  
Thomas Kraus
Frankfurt am Main

For å holde tynne fasetter fast lukkes 
tangen.  Ingen bruddfare på grunn av 
for høyt trykk. Fasetten ligger stødig 
mot puten.

Skal jeg legge objektet fra tangen til 
brennbordet/vatten, bruker jeg en pin-
sett.



August 2021  |  Tenner i fokus   | 7 |

7 |

Med flere tenger i «verktøyskuffen» går etsingen av flere objekter lett. 
Etsegelen kan påføres «spot on».

Med denne tangen med den spesielle 
puten og tynne spissen kan et inlay in-
spiseres fra alle vinkler.

Når objektet er riktig «grepet», holdes ke-
ramobjektet godt fast slik at så vel damp- 
spyling som trykkluftblåsing kan utføres. 

Denne tangen er virkelig en cool-tool  
for keramteknikeren!   

Bursdager 
NTTF Gratulerer

40 år
Jørgen Gad  5. oktober

50 år
Preben Skårmo Larsen 26. august

60 år
Ursula Marta Andersen 1. september
Bård Levorsen 16. oktober

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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VITA VIONIC VIGO:  
Hard- og Software også  
for helprotese-teknikken
Oversatt fra «Das Dental Labor» 5/2021, side 64-66, av tanntekniker Lars Alhaug

Med protesetanntypen VITA VIONIC VIGO kan vi nå lage tanntekniske produkter 
som også er økonomisk lønnsomme innen helprotese-produksjonen. Et gratis 
Online-Workshop fra VITA AKADEMIET ligger ute på nettet og informerer om dette 
systemet som her kort beskrives. Det er utviklet for helprotese-tannteknikerne.

Tannteknikere som allerede arbeider med CAD/
CAM systemer i laboratoriet, kan dra stor nytte 
av dette tilbudet, for når maskinene går, enten de 

printer, freser eller sliper, betyr det verdiøkning 
og økonomisk gevinst for laboratoriet.

Modell og kjeverelasjon bestemmes og skannes ved en 
laboratorieskanner

Den virtuelle oppstillingen i front og sidesegmentene 
gjøres ved bruk av musen.

Etter at den virtuelle modellanalysen er gjort og protese-
basisens utstrekning er bestemt, velges et passende sett 
av VITA VIONIC VIGO tennene.

Det ferdige helsettet slik det ser ut i CAD-Softwaren.
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Liten detalj av stor 
betydning
VITA VIONIC VIGO er den før-
ste prefabrikkerte tannen som er 
spesielt framstilt for den digitale 
arbeidsgangen. Tannen er kor-
tere basalt og ferdig til bruk uten 
tilpasning i protesebasis. Etter at 
protesebasisen er printet, enten 
ved additiv-teknikken eller sub-
traksjonsteknikken (to typer 
3D-print-teknikker), kan vi enkelt 
åpne plastemballasjen til tannset-
tet og lime dem inn i alveolene ved 
bruk av VITA VIONIC BOND og et 
spesiallim. Takket være den presise 
og passformstabile 3D-printingen 
av basis, er den løvtynne innlimin-

gen enkel og tidsbesparende. Noen 
ganger savner en bare en liten de-
talj og en teknologisk nyvinning for 
at laboratoriet skal være fullt rede 
til å møte arbeidsdagen. Her er en 
slik nyvinning.

Gratis nettbasert 
workshop 
Det spiller ingen rolle om tanntek-
nikeren kan frese eller bruke 3D 
printer eller ikke, ei heller hvilket 
åpent system vedkommende bruker;  

De «additive» protesebasisene kommer ferske ut av 3D printeren

Tannformene er perfekt tilpasset den digitale arbeidsgangen

Etter forbehandling av alveolen og 
tannbasisen ved lett sandblåsing, 
strykes bondingen tynt på i alveolen.

Så strykes bondingen på basalt og rund basis på tannen.

De prefabrikkerte tannsettene  
kommer i ferdigpakninger ala  
tabletter fra apoteket.
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for et gratis nettbasert kurs hos VITA 
AKADMIET vil gjøre tannteknikeren 
fortrolig med systemet og opplært i tek-
nikken som skal til for å lage en hel- 
protese digitalt.    

(Det er vanskelig å finne artikler som  
ikke har tekstreklame. Denne er imid-
lertid ikke ment som det, men som 
en generell opplysning om hvordan 
3D-printing preger faget mer og mer)

Deretter festes tann etter tann i alveolene med spesiallimet som er utviklet 
for dette.

Den naturlig utseende protesen 
etter avsluttende polering

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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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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Intervju med  
Halden Dental 

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  
40. artikkelen har vi intervjuet Halden Dental.

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

I 1945 begynte Kjell Gundersen i lære 
samme sted. Han jobbet der til 1957, da 
han startet eget laboratorium. I 1968 kom 
Jeppe Skovborg inn som lærling, og i 1979 
begynte Kjell Gundersens sønn, Sverre 
Gundersen, som lærling.

Laboratoriet endret navn til Halden Dental 
i 1989, og i 1993 overtok Jeppe og Sverre 
Halden Dental, med mottoet: «Vi gjør hva vi 
kan, vi kan hva vi gjør».

Etter hvert fikk de konkurranse i Halden. 
Nils Christian Rieber-Mohn startet opp, og 
ble en konkurrent å regne med. Nils Chris-
tian hadde en annen tilnærming til faget 
enn de som jobbet på Halden Dental. Han 
hadde 3-årig utdannelse fra tanntekniker-
linja på Sogn fra 1968 til 1971. Han jobbet 
på laboratoriet til Kjell Stokstad i Oslo og 
deretter på Centrallaboratoriet, også i Oslo. 
Han var lærervikar på Sogn i 1974 og be-
gynte som produktsjef på Norsk Dentalde-
pot i 1975. Nils Christian jobbet også et års 
tid ved Gruner Dental, før han i 1992 eta-
blerte Fredrikshald Dental i Halden.

Han fikk et fint kollegialt forhold til Kjell 
Gundersen etter at han kom til Halden. 
Etter hvert ansatte Nils Christian Thomas 
Puzicha som lærling, og senere ble Linda 
Clarbull ansatt på deltid.

I 2010 fusjonerte Fredrikshald Dental med 
Halden Dental. De mente de ville bli ster-
kere dersom de slo seg sammen og dannet 
et større laboratorium, med et bredt faglig 
grunnlag. Denne sammenslåingen har de 
kommet seg faglig godt ut av.

I 1939 åpnet Arve Kværnes 
sitt laboratorium, som første 
selvstendige tanntekniker i  
Halden.

 HALDEN DENTAL 
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Nils Christian overtok som daglig leder.  
Fra 2001 til 2010 var han også leder 
for Norges Tannteknikerforbund. Jeppe 
var i flere år leder for Østfold Tanntek-
nikerforening.

I dag har Jeppe og Nils Christian pen-
sjonert seg, og Halden Dental blir dre-
vet videre av Sverre og Thomas.  Linda 
er nå ansatt på heltid, og går det som 
Sverre og Thomas vil kommer hun til å 
bli medeier etter hvert.

Når man ser bort fra Fredrikshald Dental  
før fusjonen, har de hatt lite lokale 
konkurrenter. I en periode hadde de 

konkurrenter i Strømstad. Det var et 
tannteknisk laboratorium der, som 
krysset Svinesund, og hentet arbeider 
i Halden, men det døde ut etter hvert. 
I dag henter de arbeidskraft fra Strøm-
stad, Linda bor nemlig der.

Halden Dental har vært flinke og har 
fulgt med i fagets utvikling, både når 
det gjelder CAD/CAM og implantater, 
og er i dag et fullservice-laboratorium.

Det som står øverst på ønskelisten i 
dag er en 3D-printer til bruk på digitale 
arbeider. Ca. 80 prosent av krone- og 
broarbeidene er nå digital produksjon. 

Dette er en naturlig utvikling siden 
mange av tannlegene har anskaffet 
egen skanner. Også avtakbare proteser 
blir produsert i Halden. Det innbefatter 
stålskjeletter.

En liten presentasjon av Linda: Hun 
begynte på tannteknikerlinja i Umeå 
i 1997 og var ferdig etter tre år. Etter 
utdannelsen reiste hun til Tromsø, og 
ble ansatt på Nor Dental. Der var hun 
i ca. to år.

Mens hun var der traff hun han som skulle  
bli hennes mann, og hun flyttet så til 
Tranås, hvor hun bare ble i et halvt år. 
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fikk hun arbeid på et tannlegesenter, 
som hadde 3 tannteknikere ansatt. Se-
nere flyttet Linda og hennes mann til 
Strømstad, men der var det ingen tann-
tekniske laboratorier på den tiden.

Hun søkte jobb hos Nils Christian i 2007,  
og fikk en deltidsjobb der. Hun arbeidet  
2-3 dager i uken. Sånn har det seg at Linda  

ble med til Halden Dental etter fusjonen. 
Det å bo i Sverige og arbeide i Norge har  
i denne koronaperioden vært til tider 
vanskelig. Siden hun er helsepersonell 
kommer hun over grensa, men hun måtte  
teste seg hver uke og ha alle nødvendige  
papirer på seg. I den senere tid har myn- 
dighetene åpnet den gamle Svinesund- 
broa for dagpendlere, for å gjøre hver-
dagen litt mindre komplisert.

På spørsmål om hva Halden Dental mener  
om fremtiden, får jeg til svar at de har 
tro på tiden som kommer. De har kom-
met relativt greit gjennom koronatiden 
hittil. Riktignok har månedsomsetnin-
gen vært litt variabel, men slik er det 
bestandig.

  

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

NY! TELESKOPER ORBIT (Ø 125 mm)
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Fagsamling 2021
Fagsamling avholdes 17.-18. september på Thon Hotel Storo i Oslo. Alle brikkene begynner nå 
å falle på plass og det er bare å glede seg. Det er fortsatt mulig å påmelde seg!

Workshops og utstilling
Det blir 7-8 workshops med ulike temaer. Det er satt av 11 
sesjoner til workshops i programmet og det vil derfor være 
enkelte huller i ditt eget program. Den tiden kan brukes i 
utstillingen, mens du venter på neste workshop. I skrivende 
stund er det 15 påmeldte utstillere fra inn- og utland. 

Hver enkelt workshop vil få sin egen «kursvert» som skal 
hjelpe til med praktiske gjennomføringen. Studenter fra Os-
loMet stiller opp som kursverter.

Oversikt workshops
Bonding	 Kulzer	Nordic
CreaLock	 Straumann
Dental	fotografering	 Scandinavian	Photo
Implant	planning	 Nobel	Biocare
Liquid	Ceramic	 K.A.	Rasmussen
Lyssetting	på	laboratorier	 Dental	Sør
Scanning	software	 Den-Tech
Titanbaser		 Novus	Dental

Foredrag
Årets fagsamling vil ha ett foredrag hver dag. Fredag får vi høre  
Hans Joit fra Dentsply Sirona om Digital Human Performance 
og lørdag et det Ole Petter Våge sin tur. Han vil foredrag om 
Den digitale flyten på et laboratorium.

     

Vennefest
Fredag kveld blir det vennefest, naturligvis. Festen vil få et 
nytt format med blant annet buffet og mindre borde. Det blir 
musikk, både live og DJ, og rik leilighet til pleie gamle be-
kjentskaper og etablere nye kontakter.

  

Påmelding
Du kan ennå påmelde deg fagsamlingen. I år kan man melde på  
to og betale for én. Prisen for to er kr. 4 500. Deltakeravgiften  
inkluderer alle foredrag, tilgang til utstillingen og workshops,  
møtefasiliteter, og bevertning på dagtid inkl. lunsj og kaffe-
pauser begge dager. Du finner lenke til online påmelding på 
NTTFs nettside (www.nttf.no) og Facebook-side.



August 2021  |  Tenner i fokus   | 17 |

17 |

P R O G R A M

Zirkonzahn Worldwide  –  info@zirkonzahn.com
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ZIRCONIA FROM 
THE DOLOMITESTHE DOLOMITES

PRETTAU® – THE MOST EXPENSIVE. 
FOR THE PATIENTS YOU VALUE.

EN ARBEIDSFLYT RASKERE ENN 
NOEN GANG TIDLIGERE

SINTRING PÅ 
BARE 1,5 TIMER

Med de nyeste Zirkonzahn teknologiene, 
små zirconia-restaureringer kan være 
klare på bare 2 timer og 40 minutter!

Fredag 17. september

08.00 Registrering

09.00 - 09.45 Åpningsshow 

10.00 - 10.30 Workshop sesjon nr. 1

10.45 - 11.15 Workshop sesjon nr. 2

11.30 Lunsj – Grab & Go

12.00 - 13.15 Foredrag av Hans Joit om Digital 
Human Performance

13.30 - 14.00 Workshop sesjon nr. 3

14.15 - 14.45 Workshop sesjon nr. 4

15.00 - 15.30 Workshop sesjon nr. 5

15.45 Registrering årsmøte

16.00 Årsmøte

18.00 Fritid

19.30 Happy minutes i  
utstillingsområdet

20.00 Vennefest

Lørdag 18. september

09.00 Overraskelser i utstillingsområdet

09.30 - 10.00 Workshop sesjon nr. 6

10.15 - 10.45 Workshop sesjon nr. 7

11.00 Foredrag av Ole Petter Våge om 
Digital flyt

12.00 Lunsj – Grab & Go

12.30 - 13.00 Workshop sesjon nr. 8

13.15 - 13.45 Workshop sesjon nr. 9

14.00 - 14.45 Workshop sesjon nr. 10

15.00 Workshop sesjon nr. 11

15.30 Avslutning
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Hvordan har pandemien påvirket dere?
I midten av mars 2020 falt ordretilgangen.  
Folketannhelsetjenesten og den største  
leverandøren av tannhelsetjenester 
«Praktikertjänst» mottok bare akuttbe-
handling frem til sommeren. Den private 
tannhelsetjenesten var delvis åpen. 2 
millioner besøk uteble fra mars 2020 til 
mars 2021. I perioden fra april til sep-
tember ble innkommende arbeid halvert.

Ved årsskiftet var ordretilgangen nærmere  
90%. Bedriftene har klart seg ganske bra  
ettersom statlig støtte har hjulpet i mellom- 
tiden.

Hvordan ser dere på situasjonen i dag 
i Sverige når det gjelder tannteknikk?
I dag er det mangel på erfarne tanntek-
nikere. Dette vil etter all sannsynlighet 
også være gjeldende fremover da etter-
slepet etter pandemien må håndteres. Vi 
har hatt og vil trolig se bedriftssammen-
slåinger i et økende antall i fremtiden. 

Vi investerer i dag stort i ny teknologi 
og med den også nye ferdigheter. Dette 
betyr også at utdanningen på skolene må 
følge utviklingen for å oppfylle kompe-
tansekravene.

Er import av tannteknikk et problem 
for dere. I så fall hvorfor?
Importen har vært konstant rundt 10 
prosent de siste 10 årene. Problemet er 
kostnadsbildet da dette også påvirker de 
nasjonale prisene. Problemet er at im-
portselskapene kommer best ut på i de 
offentlige anbudene da pris vektes høyt.

MDR trådte i kraft 26. mai 2021. 
Påvirker det dere? Hvordan har dere 
forberedt dere?
Den nye forskriften om medisinsk utstyr 
(MDR) stiller store krav til produksjon av 
medisinsk utstyr.

Legemiddelverket vil gjennomføre flere 
tilsyn og også tilsyn på laboratoriene 
våre.

Vi har i noen år oppdatert kvalitets-
sikringssystemet vårt «Struktur», som er 
nettbasert og følger MDR 2017/745, så 
vi er godt forberedte. Struktur tilbys bare 
forbundets medlemmer og medlemmer 
av FEPPD. Nederland bruker Struktur i 
dag og Belgia er på vei inn.

Et stort problem er at Legemiddelverket 
har kunngjort endringer i gebyrer som 
følge av den nye forskriften med en kost-
nad på 30 000 SEK årlig sammenlignet 
med tidligere 2150 SEK per laborato-
rium, uavhengig av størrelse.

Hvor mange medlemmer har SvTF?
Medlemmer av Sveriges Tanntekniker-
förbund (SvTF) er 150 laboratorier og et 
par hundre ansatte og studenter, totalt 
antall i Sverige er ca. 1800 tanntekni-
kere.

Sammenfatning?
Vi ser ganske positivt på fremtiden. Store 
endringer har skjedd de siste årene i 
selskapsstrukturen. Et selskap har slått 
sammen 13 laboratorier og har omtrent 
30 prosent av markedet. Vi ser også 
andre fusjoner, inkludert klinikker som 
åpner og overtar laboratorier.

Bransjen har håndtert pandemien ganske 
bra, og det er en viss bedring. En fremti-
dig nyetablering vil være nødvendig da 
vi har et aldrende korps som til en viss 
grad vil pensjonere seg tidlig, ettersom 
kravene til produksjon, avgifter osv. mot-
virker fortsatt virksomhet.

Situasjonsrapport 
fra Sverige

Av Olle Sahlin 
leder i Sveriges Tandteknikerförbund 
(tekst) og Björn Hasselblad (foto)
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3Shape Automate er en dental designplattform drevet av AI 
teknologi. Automate kan designe enhver molar- og premo-
larkrone. Opprett ordren, og Automate vil designe et forslag 
til deg på noen få minutter. Du betaler kun for de design du 
godkjenner og laster ned.  

Prisene starter på kun €1.59 per enhet. 
3Shape LabCare kunder får 10% rabatt.

AI design til dine tannkroner.
Prøv gratis og lær mer på 
3Shape.com/automate

Les mer her om tilgjengelighet in din region
3shape.com/automate

© 3Shape A/S, 2021. The 3Shape name and logo and/or other trademarks mentioned herein  
are trademarks of 3Shape A/S, registered in US and other countries. All rights reserved.

3Shape Automate
Konsistent. Rask. Skalerbar.
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Utvikling i faget 
I dag tar jeg et lite tilbakeblikk på faget. Jeg ser 
på fagets utvikling fra 1960-70 tallet til i dag.
Av tanntekniker Martin Feldmann | martin@feldmann.no

I etterkrigstiden var alt som ble laget rent håndarbeid med 
dårlige avtrykk, dårlig gips og dårlige materialer som ikke 
holdt mål. Dentalindustrien har jobbet mye for å utvikle 
bedre materialer, avtrykksmasser, gips, støpemetaller, in-
vesteringsmasser, støpeapparater, porselen, porselensovner, 
malfarger, akryl, kokeapparater for akryl, hele produksjons-
kjeden for metallskjelleter, akryltenner og mye mer. Vi og 
spesielt pasienten har hatt stor glede av denne utviklingen 
som har medført mye bedre kvalitet på våre produkter.

På 80-tallet kom en stor bølge med kursholdere som viste 
oss funksjon av tyggeapparatet og morfologi på tenner. Det 
var store, viktige kurs som nesten alle skulle være med på. 

Den neste bølgen var den kosmetiske, hvor vi skulle lære hvordan  
vi lagt penest eller mest mulig naturlige tenner. Estetikken 
var et stort tema blant tannteknikere. 

Det ble også holdt mange kurs i å lage stålskjellet og enda flere  
om oppstilling og tilvirking av helproteser.

Denne utviklingen har holdt oss litt i ørene, vi måtte følge 
med for å kunne konkurrere med våre kollegaer og tilby 
det nyeste og beste innen tannteknikk. Dette førte til at vi 
investerte i nye maskiner, nye materialer og ny kunnskap. 
Dette var også til det beste for pasienten som fikk enda bedre 
tannerstatning.

Den neste og hittil siste bølgen er den digitale som begynte 
for ca. 15 år siden, spesielt med skannere fra 3Shape, Strau-
mann, Sirona og flere. Skannere har blitt videreutviklet og 
spesielt programvare til designprogrammer har blitt mye 
bedre. Våre arbeidsverktøy var ikke lenger vokskniv, men 
dataskjerm og mus. Fresemaskiner har blitt mer presise og 
raskere. Den store utvikling har skjedd på materialene. Det 
første Zirkonia (Zirkoniumdioksid) var helt hvitt som hadde 
sine utfordringer med estetiske løsninger. Det neste ble inn-
farget Zirkonia som var et stort skritt denne gangen. Noen 
år etterpå kom(endelig) Translusent, innfarget og flerskiktet 
Zirkonia. Dette er fremdeles «state of the art» og gir oss store 
muligheter å gjenskape tannens naturlige farge og form.

Når man ser på laboratorieutstyr i dag er det helt annerledes 
enn for 20-30 år siden. Det ligner mer et kontor med mange 
datamaskiner enn et laboratorium, i alle fall noe. Det har 
selvfølgelig hatt påvirkning for våre leverandører som ikke 
selger så mye utstyr lenger. Mange depot har omstilt seg 
veldig bra og tilbyr det vi trenger.

Jeg tror at denne utvikling til digital produksjon er noe som 
vil vare lengst, både skanning, fresing eller printing er en 
framtidsrettet produksjon.

Tannteknikerutdanningen har etter min mening hengt litt 
etter, men har nå nådd til et nivå som tilsvarer de kravene 
som stilles. Oppgaven til en tanntekniker i dag baserer seg 
mye på digital kunnskap, som ikke betyr at vi skal glemme 
tradisjonelle ferdigheter, men en tanntekniker uten digital 
kunnskap har dårligere mulighet til å få jobb enn en med 
disse ferdighetene.

Det betyr selvsagt noe for hvordan et laboratorium ser ut i 
framtiden og hvor mange som jobber der. Mange oppgaver 
forsvinner og blir erstattet med andre, mens andre forsvin-
ner helt. Kanskje er det ikke behov for så mange tanntekni-
kere som før? Vil også antall labber gå ned?

Vi skal ha en fin fagsamling i høst og vi får følge med hva som  
rører seg i faget.

Tannteknikerutdanningen har etter min  
mening hengt litt etter, men har nå nådd til  
et nivå som tilsvarer de kravene som stilles.
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PROVIDING DIRECTION 
IN UNCERTAIN TIMES

22. – 25.09.2021
4 DAGER I KÖLN IDS

Inkludert

connect

Norsk-Tysk Handelskammer
Service AS
Drammensveien 111B
0273 Oslo
Telefon +47 22 128213
Wiese-Hansen@handelskammer.no
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www.ids-cologne.de
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Oversikten er basert på en tradisjonell politisk skala, og star-
ter med partiene på venstresiden.

Rødt
På kort sikt ønsker Rødt å gjøre tannlege billigere på denne 
måten:
- Gratis tannhelsetjeneste for alle til og med året man fyller 

25 år. I dag gjelder dette til fylte 18 år.
- Egenandelstak for tannhelse på 2 000 kroner for alle over 

25 år. 40 prosent av alle utgifter over dette beløpet skal 
refunderes. Dette vil redusere tannlegeregninga betydelig 
for 1,1 millioner nordmenn.

På lengre sikt jobber vi for at tannhelse skal sidestilles med 
andre helsetjenester og være gratis for alle – uten egenan-
deler.

Sosialistisk Venstreparti (SV) 
I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av 
frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV 
sitt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å 
gå til legen. Det er behov for å tette hullet i velferdsstaten og 
utvide velferden med en tannhelsereform som skal sørge for 
at flere kan få behandling i offentlig regi, og at tannhelse blir 
en del av folketrygden. Det vil ta flere år å innføre en slik re-
form. I påvente av at tannhelsereformen er ferdig, vil SV inn-
føre et tak på kostnader ved nødvendig tannhelsebehandling.

SV vil:
- gjennomføre en tannhelsereform der nødvendig tannbe-

handling blir likestilt med andre helsetjenester. SV vil 
sikre en full gjennomgang av tannhelseloven og innføre 
nødvendige refusjonsordninger, regulerte priser og utvik-
ling av offentlig tannhelse. På sikt skal ingen betale mer 
enn tilsvarende egenandel i helsevesenet for tannhelsetje-
nester.

- i påvente av en tannhelsereform, inkludere flere behand-
linger i refusjonsordningen og innføre regulering av priser 
på tannhelsetjenester, i samarbeid med bransjen. SV vil 
innføre en høykostnadsbeskyttelse fram til tannhelserefor-
men er fullt innført, dersom behandlingen er nødvendig og 
ikke prises over gitte referansepriser.

- umiddelbart bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten, og 
sikre økt kapasitet i de fylkeskommunale tjenestene. Flere 
grupper må få rettigheter, blant annet ved at man gir unge 
voksne opp til 30 år rabatterte tilbud, og alle eldre over 75 
år må få gratis tannhelsesjekk.

- at samarbeidet mellom kommune og fylke må styrkes.
- inkludere kjeveortopedi (regulering) i offentlig tannhelse-

tilbud og innføre regulerte priser på nødvendige kjeveor-
topediske tjenester. 

- utdanne og ansette flere tannpleiere, styrke det forebyg-
gende arbeidet og styrke tilsyn av tannhelsetjenester for å 
unngå overbehandling.

- at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt må være fylkes- 
kommunal.

Tannhelse i partienes  
programmer

Det er stortingsvalg 13. september. Redaksjonen gått gjennom programmene til de politiske 
partiene for neste stortingsperiode. Hva står det om tannhelse i programutkastene? 
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no  |  Foto: Stortinget
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Arbeiderpartiet
Tannhelse – et hull i velferdsstaten
Tannhelsetjenestene er svært dyre, og det er et problem at 
ikke alle kan ivareta sin egen tannhelse. Dette rammer de 
som har svakest økonomi i samfunnet.

Arbeiderpartiet vil prioritere en gradvis utvidelse av den 
offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den 
med andre helsetjenester. Vi vil begynne utvidelsen av det 
offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne og utvide refu-
sjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser, svak 
økonomi og dårlig tannhelse.

Arbeiderpartiet vil:
- Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.
- Gjennomføre en tannhelsereform, med gradvis utvidelse av  

den offentlige tannhelsetjenesten, der vi prioriterer unge 
voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennom-
ført nødvendig tannhelsebehandling.

- Styrke og forenkle ordningene for refusjon av tannhelseut-
gifter gjennom folketrygden til de med diagnoser som gir 
dårlig tannhelse.

- Bedre ordningene for de som i dag ikke har økonomisk mu-
lighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.

- Innføre pristak på tannhelsetjenester i de tilfellene der of-
fentlige stønadsordninger skal dekke hele eller deler av 
tannhelsebehandlingen.

Senterpartiet 
- Videreføre fylkeskommunenes ansvar for tannhelsetjenesten.
- Tannlegebehandling skal inn i egenandelsordningen i folke- 

trygden.

Miljøpartiet de Grønne
- Gi flere grupper billigere tannhelsetjenester, for på sikt å gjøre  

tannlegebehandling til en gratis og universell velferdsordning.
- At tannhelse skal inkluderes som en del av det offentlige 

helsetilbudet på sikt.
- Bygge ut det tilrettelagte tannhelsetilbudet til tortur- og 

overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannle-
gebehandling.

- Trappe opp satsningen på e-helse også for tannhelsepersonell,  
for å sikre bedre samhandling med den øvrige helsetjenesten.

Kristelig Folkeparti
- Regionene må beholde ansvaret for … tannhelse.
- Den offentlige tannhelsetjenesten må sikres tilstrekkelig 

finansiering for å ivareta de lovpålagte oppgavene de har. 
Det må legges til rette for godt samarbeid mellom privat og 
offentlig tannhelsetjeneste for å ivareta den øvrige befolk-
ningens behov for tannhelsetjenester.

- Vurdere om folketrygdens stønadsordninger for tannhelse bør  
utvides, og om flere grupper bør inkluderes i ordningene.

Venstre 
- Vi må sørge for gode tannhelsetjenester. 
- Vi må forebygge dårlig tannhelse, og gi støtte til nødvendig 

behandling. Mennesker med sårbar økonomi må få støtte 
til tannbehandling.

Høyre
De siste 30 årene har det skjedd store fremskritt i den norske 
tannhelsen. I dag har vi en god tannhelse. Høyre vil videre-
føre dagens ordning med næringsdrivende tannleger, gratis 
tannlege inntil fylte 18 år og redusert pris frem til 20 år.
Høyre vil
- videreføre dagens organisering av tannhelsetjenesten
- videreføre ordningen med gratis tannlege inntil fylte 18 år 

og redusert pris frem til 20 år
- sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtte-

ordninger for sårbare grupper
- ikke gi offentlig støtte til tannhelsetjenester som kun har 

kosmetiske formål
- innføre fritt behandlingsvalg i tannhelsetjenesten for men-

nesker som får tannlege dekket av det offentlige

Fremskrittspartiet 
Fremskrittspartiet mener at tannhelsetjenesten må styrkes 
gjennom bedre refusjonsordninger. Tannlegene må være en 
integrert del av helsesektorens samhandling. Samhandling 
er nødvendig for pasientsikkerheten, fellesinnsatsen mot 
livsstilssykdommer og for å sikre pasientenes økonomiske 
rettigheter. Tennene er en del av kroppen, og sykdom i 
munnhulen må derfor ses på som en ordinær diagnose.

Mange eldre pensjonister som ikke mottar hjemmesykepleie  
eller bor på sykehjem, sliter med å greie å finansiere nødvendig  
tannbehandling. Fremskrittspartiet mener det er nødvendig å 
se på om retten til tannlegehjelp skal utvides for pensjonister  
med dårlig økonomi.
Pasienter som mottar hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud,  
skal kunne fortsette hos sin faste tannlege, og kostnader for dette  
refunderes fra det offentlige på lik linje med det en offentlig 
tannhelseklinikk ville fått for samme type behandling.

Fremskrittspartiet vil:
- opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende 

tannhelse, særlig overfor unge og syke eldre
- vurdere å utvide rettighetene til tannbehandling for pen-

sjonister med dårlig økonomi
- stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den  

øvrige helse- og omsorgstjenesten
- bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling
- sikre tilstrekkelig informasjon til de gruppene som har krav på 

å få dekket tannbehandling
- redusere egenandel på nødvendig tannregulering av barn
- likebehandle tannhelse og øvrige helseutfordringer økonomisk
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Når samarbeids-
partneren vil ut av 
virksomheten
Min mangeårige studievenninne og jeg driver et laboratorium 
gjennom et aksjeselskap som jeg eier 50 prosent, mens hun eier 
de resterende 50 prosentene. Vi har vært uenige om driften i flere 
år nå, og det blir bare verre og verre. Hun vil nå at jeg skal kjøpe 
henne ut av laboratoriet, noe jeg ikke råd til på nåværende tids-
punkt. Kan hun kreve at jeg skal kjøpe henne ut, eventuelt selge 
aksjene til noen andre eller kreve at selskapet skal slettes? Det 
står ikke noe om dette i vedtektene, og vi har ikke inngått  
aksjonæravtale.

Finnes det forresten noen gode maler for aksjonæravtaler på nettet?

n.n

Siden dere ikke har inngått aksjonæravtale,  
er det aksjeloven som regulerer forholdet.

Innledningsvis skal det bemerkes at aksjer 
i aksjeselskaper (AS-er) er fritt omsette-
lige, med mindre annet er bestemt i lov, 
vedtekter eller avtale, primært aksjonær-
avtale. Din samarbeidspartner kan derfor 
som utgangspunkt velge å selge aksjene i 
laboratoriet til hvem det måtte være.

Aksjeloven angir likevel at selskapets styre  
må gi sitt samtykke til en overdragelse av 
aksjer, og at samtykke bare kan nektes når 
det foreligger saklig grunn. Allerede her 
vil dere kunne støte på problemer, da sty-
resammensetningen i selskapet vil kunne 
avgjøre om styret vil akseptere en aksjeo-
verdragelse eller ikke. Merk at styret ikke 
trenger å foreta denne vurderingen før er-
vervet er meldt til selskapet, slik at den po-
tensielle kjøperen er kjent. Styrets vedtak 
kan videre overprøves av generalforsam-
lingen. Du har ikke opplyst hvem som sit-
ter i styret, slik at det derfor er vanskelig å 
vurdere ditt forhold nærmere.

Så til ditt spørsmål om din samarbeidspart-
ner kan kreve at du skal overta aksjene. 
Svaret på det er «nei». Etter aksjeloven har 
du som aksjeeier forkjøpsrett til aksjene, 
men du har ingen forkjøpsplikt.

I og med at du ikke trenger å overta aksjene,  
samtidig som du til en viss grad kan for-
hindre din samarbeidspartner i å selge 
aksjene til andre, kan det tenkes at din 
samarbeidspartner vil forsøke å kreve 
uttreden (innløsning av aksjene til sam-
arbeidspartneren) av selskapet. Dette vil 
hun blant annet kunne ha rett til dersom 
det kan bevises at det har oppstått et al-
vorlig og varig motsetningsforhold mel-
lom dere aksjonærer vedrørende driften 
av selskapet, og at dette er å anse som en 
tungtveiende grunn for innløsning. Med 
«alvorlig» siktes det i første rekke til mot-
setningsforhold av så dyptgripende karak-
ter at det ikke kan forventes at aksjeeieren 
(samarbeidspartneren) skal måtte fortsette 
deltakerforholdet. «Varig» sikter til at mot-
setningsforholdet ikke bare kan dreie seg 
om enkeltstående episoder eller som har 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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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

vart en kort tid. Motsetningsforholdet 
må være av en slik fasthet at det er 
liten grunn til å tro at det kan rette seg. 
Det er ikke tilstrekkelig at det er opp-
stått et varig og alvorlig personlig mot-
setningsforhold mellom aksjonærene. 
Ifølge forarbeidene til aksjeloven er 
det normalt en «forutsetning at aksjeei-
erne tar aktiv del i driften av selskapet, 
og motsetningsforholdet innebærer en 
bristende forutsetning for selskapsfor-
holdet».

Innløsningssummen fastsettes etter 
særskilt bestemmelse i aksjeloven som 
bestemmer at løsningssummen skal 
fastsettes etter aksjenes virkelige verdi 
på det tidspunktet kravet er fremsatt.

Dersom samarbeidspartneren krever 
uttreden ved innløsning av aksjene 
sine, må hun i så tilfelle ta ut søksmål 
med krav om innløsning av hennes ak-
sjer. Dersom retten gir medhold i kra-
vet om innløsning er det selskapet som 
skal innløse aksjene.

Videre kan samarbeidspartneren vur-
dere å kreve selskapet oppløst ved 
dom når særlig tungtveiende grunner 
taler for slik oppløsning. Oppløsning 
av selskapet ved dom kan bare kreves 
dersom andre misbrukssanksjoner må 
anses utilstrekkelige, deriblant innløs-
ning, ref. ovenfor.

Det går an å finne enkelte maler eller 
utgangspunkter for aksjonæravtaler 
på nettet, men siden aksjonæravtalen 
ofte er et viktig redskap for virksom-
hetens eiere, vil det kunne være en 
god investering å benytte en erfaren 
advokat som kan utarbeide en «skred-
dersydd» aksjonæravtale basert på de 
særlige hensyn og behov som gjør seg 
gjeldende. 

En aksjonæravtale kan blant annet 
angi løsningsmekanismer knyttet til 
uenighet mellom aksjonærene, hva 
den enkelte aksjonær skal bidra med 
i selskapet av tid og oppgaver, hva ak-
sjonærene kan gjøre ved siden av virk-

somheten og forhold knyttet til opphør 
av samarbeidet. Dette vil kunne være 
avgjørende for å unngå såkalte «dead 
lock-situasjoner» hvor to aksjonærer 
eier 50 % av aksjene hver seg.

Det er kanskje vanskelig å bli enige 
om en aksjonæravtale slik saken står 
nå, men du bør absolutt vurdere å få 
utarbeidet en aksjonæravtale dersom 
det kommer andre aksjonærer inn i 
virksomheten, spesielt dersom ak-
sjonærene fortsatt skal eie 50 prosent 
hver. 

Din sak reiser så vidt mange juridiske 
spørsmål at jeg anbefaler at du søker 
nærmere juridisk bistand dersom du 
ikke kommer til enighet med din med-
aksjonær.

-o0o-

Husk at NTTF selger esker
Bestillinger mottas på nttf@tannteknikerforbundet.no eller  
telefon 22 60 35 00.

Medlemmer av NTTF får rabattert pris.
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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.
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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

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.

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

PRO 4K

MAX serien

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

Kilde: Norges Tannteknikerforbund

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

NY! ZIRKONOFEN TURBO
OVERASKENDE HURTIG

- Rundt sintringskammer med plass til opptil 120 zirkoniumelementer eller 3 helkjever

- Ultrarask sintring på bare 1,5 timer – små zirconia-restaureringer kan freses, 
sintres og ferdigstilles på bare 2 timer og 40 minutter!

- Uavhengig temperaturkalibrering

- Automatisert kjøling gjennom helautomatisk sintringsplattform

- Baking Recovery-funksjon i tilfelle strømbrudd

- Stort antall forhåndsinnstilte programmer perfekt tilpasset hver Zirkonzahns zirkonia

- Nedlasting av oppdateringer via LAN eller WIFI

- Opprettelse av individuelle sintringsprogrammer med den nye programvaren

- Høyoppløselig 7” farge touchskjerm og statusvisning via LED-belysning

- 81 %
TID

- 73 %
ELEKTRISITET

120
ZIRKONIAENHETER 

1.5
TIMER

VIDEO


