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Endelig har samfunnet åpnet igjen! Det er 
fortsatt mye smitte i samfunnet og jeg tror 
vi må leve med det en lang stund. Jeg håper 
ikke for mange laboratorier er berørt med 
smitte og hjemmeværende ansatte, men at 
driften går tilnærmet som normalt.

I den siste delen av koronatiden har jeg ryd-
det litt i bokhylla og der stod en bok som 
jeg tok frem igjen; Tannteknikk gjennom 
100 år, skrevet av Trude Myhrer. Her fant 
jeg interessant historikk fra tiden da faget 
vårt gikk fra håndverksfag til helseperso-
nell med autorisasjon.

Tannteknikerfaget har endret seg flere gan-
ger opp gjennom 100 år, men den største 
endringen kom i 1999. På våren vedtok 
Stortinget Helsepersonelloven som trådte i 
kraft 01.01.2001. I den nye loven var tann-
teknikere nevnt som en ny yrkesgruppe 
som skulle bli helsepersonell og få autorisa-
sjon. På høsten samme år startet det første 
kullet av studenter på Tannteknikerutdan-
ningen på Høgskolen i Oslo. I dag heter den 
OsloMet – storbyuniversitet og utdannin-
gen har blitt til en bachelor i tannteknikk.

Utdanningene både for tannleger, tannplei-
ere, tannteknikere og tannhelsesekretæ-
rer har gått i nye retninger siden år 2000. 
Tannlegene mer i medisinsk retning, tann-
pleierne med bachelorutdanning og større 
selvstendig ansvar, tannhelsesekretærene 
med treårig fagutdannelse for å bistå tann-
legene på klinikken og tannteknikerne med 
universitetsutdanning og større andel teori 
i sin utdanning. Tannhelsepersonell som 
gruppe består av tannleger, tannpleiere, 
tannteknikere og tannhelsesekretærer, 
alle med autorisasjon. Vi tannteknikere 
blir sjelden tatt med i sammenhengen i det 
offentlige rom – noe NTTF prøver å påpeke.

Jeg vil sitere litt fra boken: 

«I en pressemelding fra regjeringen i juni 
2006 (Jens Stoltenbergs andre regjering) 
– Stortingsmelding nr. 35 om Framtidas 
tannhelsetjenester står det: «I helse- og so-
sialsektoren forutsettes det samhandling 
om pasienter som trenger behandling og 
oppfølging fra flere. I utgangspunktet hand-

ler dette om samarbeid mellom yrkesutø-
vere og mellom virksomheter, uavhengig 
av organisering, av driftsform og av forvalt-
ningsnivå.»

«Kvalitetssystemer – ikke bare for direk-
tivets skyld? Kvalitetssystemer og kvali-
tetskrav er blitt en del av tannteknikerens 
hverdag. For å belyse dette temaet nærmere 
gjengis her daværende styreleder i Norges 
Tannteknikermesterforbund (NTMF) Tor-
stein Wremers artikkel som bl.a. ble publi-
sert i Tannlege-Tidende fra 1999: «Lover, 
forskrifter, pålegg og regler er noe de fleste 
misliker, men som de fleste likevel velger å 
ta alvorlig og etterleve. Man kan velge å se 
det positive i nye krav som kommer og tenke 
igjennom hva man kan nyttiggjøre seg og få 
ut av dette, eller man kan velge å gjøre mini-
malt og grue seg til noen kommer og «kikker 
en i korta».» 

«Da direktivet om medisinsk utstyr var under  
bearbeiding og senere ble vedtatt og satt ut 
i livet, hadde NTMF mange ulike tanker om 
hvilke konsekvenser dette ville få. Tanntek-
nikere ble produsenter og fikk et etterleng-
tet definert ansvarsområde. Men med så 
mange dokumentasjonskrav og så mange 
detaljer, kunne nå det være nødvendig? 
Etter hvert forstod vi at det var pasientens 
helse og sikkerhet direktivet var ment for, 
og da pasienter med ulike behov, fra dem 
som trengte pacemaker, kneproteser eller 
et tannteknisk arbeide, såkalte «individuelt 
tilpasset utstyr». Neste trinn var å trekke ut 
det som gjaldt for vårt fagområde. Hvordan 
skulle vi tolke dette fremmedartede direk-
tivet og hvordan skulle vi formidle det vi-
dere til medlemmene? Bistand til dette kom  
i form av NIOM. NIOM hadde topp ekspertise  
på vårt og tannlegenes fagområde. NIOM 
igjen søkte ekspertise til selve oppbyggin-
gen av kvalitetssikringssystemet og dermed 
fikk vi konstellasjonen NIOM og Veritas. 
Tannteknikerne ligger langt fremme med 
kvalitetssikringssystemet: «Vi føler oss til 
og med som banebrytere på dette feltet, øv-
rige nordiske land og også andre kommer 
nå etter med samme opplegget».

Ved denne omstillingen, til å bli helseper-
sonell, har vi fått en hel del krav. Ikke bare 

LEDER

Tannteknikerfaget har  
endret seg flere  
ganger opp gjennom 
100 år, men den  
største endringen kom 
i 1999. På våren vedtok 
Stortinget Helse- 
personelloven 
som trådte i kraft 
01.01.2001.  
I den nye loven var 
tannteknikere nevnt 
som en ny yrkesgruppe 
som skulle bli helse- 
personell og få autorisa-
sjon. På høsten samme 
år startet det første 
kullet av studenter på 
Tanntekniker- 
utdanningen på  
Høgskolen i Oslo.

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Et lite tilbakeblikk
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som helsepersonell, men også i utøvel- 
sen av vårt yrke. Boken beskriver de 
samme kravene, men nå, i 2022, er de 
videreutviklet, de er tydeligere, vikti-
gere, mer omfattende, men de er fort-
satt med oss. Nå snakker vi om Krav 
til forsvarlig yrkesutøvelse (Helseper-
sonelloven), Krav til intern kontroll 
(HMS), Krav om informasjon til pasi-
ent (Samsvarserklæring), Krav om pa-
sientskadeerstatning (NPE), Krav om 
taushetsplikt og personvern (GDPR) og 
Krav til dokumentasjon/journalføring 
(Helsepersonelloven).

Boken omhandler mye, mye mer enn 
bare lover, regler og krav som jeg har 
skrevet litt om. Jeg synes det er interes-
sant å lese i den, for å se utviklingen av 
faget gjennom 100 år. Ikke minst er det 
artig å se utviklingen i fremstillingspro-
sessene! Det er sikkert noen kjente som 
kan låne deg boken.

Helt til slutt har jeg sakset litt om med-
lemstall fra 2003, 2009 og sammenlig-
net med dagens medlemstall.

«Medlemstallet har de senere år vært 
nokså stabilt og det registreres at 
mange tannteknikere som starter eget 
laboratorium raskt søker tilknytning 
til organisasjonen. 35 % av NTTFs med-
lemmer er enkeltpersonsbedrifter og 
gjennomsnittslaboratoriet har 3,8 an-
satte. En svært stor andel av laborato-
riene er organisert som aksjeselskaper. 
Pr. 1. mai 2009 er 222 laboratorieeiere 
medlemmer i Norges Tannteknikerfor-
bund og 169 er ansatte-medlemmer i 
Faglig Forum. I 2003 var det 740 au-

toriserte tannteknikere. Tallet fra 2003 
sier at det er 900 årsverk i tanntekni-
kerbransjen. Det har tradisjonelt vært 
mannsdominert medlemskap på eiersi-
den, selv om samfunnsutviklingen her 
også har hatt innflytelse. Pr. 1. april 
2009 er ca. en fjerdedel av laboratorie-
eierne kvinner.  I Faglig Forum er for-
delingen annerledes, nesten dobbelt så 
mange kvinner som menn.»

Det har skjedd mye siden 2009, særlig 
de siste årene. Jeg tenker spesielt på 
oppkjøpene av laboratorier (og klinik-
ker), som har blitt til store laboratorier. 
Sammenligner vi med dagens tall viser 
det at det er ca. 650 yrkesaktive tann-
teknikere og at NTTF har pr. 1. januar 
2022 har en total medlemsmasse på 
rundt 200 personer. Litt forskjell fra 
2009 – hva har skjedd? Svaret kan vel 
ikke bare være oppkjøp og store labo-
ratorier? 

Som dere sikkert forstår så trenger 
NTTF en større medlemsoppslutning. 
Med den medlemsflukten som har vært 

de siste 10 årene klarer ikke NTTF å 
holde skuta flytende, vi trenger flere til 
å være med å dra lasset. Hva må NTTF 
gjøre for å få deg som medlem?  NTTF 
er den eneste organisasjonen som job-
ber for tannteknikerne opp mot myn-
dighetene og andre organisasjoner, 
påvirkningsarbeid i forhold til Storting, 
departement og direktorat når det gjel-
der autorisasjonens betydning, forord-
ning om medisinsk utstyr, finansiering 
av tannteknikerutdanningen, rabatter 
på forsikringer (yrkesskade, OTP, NPE 
mm), rabatt på lovpålagt Bedriftshelse-
tjeneste og mye, mye mer! Ta kontakt 
med NTTF og kom med tips til hva som 
må gjøres. Jeg ser gjerne at du i samme 
slengen melder deg inn i NTTF.

Så håper jeg vi sees på Fagsamling 
2022 på Quality Hotel Expo på Fornebu 
9.-10. september 2022.

Jeg håper dere har hatt en fantastisk 
påske!

Som dere sikkert forstår så trenger NTTF en større 
medlemsoppslutning. Med den medlemsflukten  
som har vært de siste 10 årene klarer ikke NTTF å  
holde skuta flytende, vi trenger flere til å være med  
å dra lasset. Hva må NTTF gjøre for å få deg som 
medlem? 

DET SKJER I 2022
MAI

23. Lederkonferanse (digitalt)

JUNI
3. Europeisk tannteknikerdag 
13. NTTF styremøte
17.–18.  FEPPD årsmøte, Paris

AUGUST
19. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 3
22. NTTF styremøte (digitalt)

SEPTEMBER
2. NTTF 87 år
8.  NTTF styremøte
9. Årsmøte
9.-10. Fagsamling 2022

OKTOBER
21. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 4

NOVEMBER
3.-6 NTF landsmøte og Nordental, 

Lillestrøm

DESEMBER
30. Utgivelse Tenner i Fokus nr. 5

Med forbehold for endringer.
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Den-Tech er nå forhandler av Asiga, en av verdens 
ledende produsenter av 3D-printere og resiner.

Printere fra Asiga er pålitelige, nøyaktige og de har 
svært høy kapasitet. Asiga er et åpent system og det 
finnes mer en 400 kompatible resiner fra forskjellige pro- 
dusenter. Print modeller, bittskinner, proteser, temporære 
kroner/broer, utbrennbare skjeletter til støping og mye mer.

Ønsker du mer info eller et tilbud, gå inn på vår nye nett-
side den-tech.no eller ta kontakt for en hyggelig printer-prat.

Floor Standing |  Powerful  | Volume production

Desktop |  Powerful  | Compact

Print 
Speed 

60mm/hr

Digital Dental Solutions

®

Patruljeveien 31C · 3512 Hønefoss · Tlf 32 12 30 10 · mail@den-tech.noden-tech.no
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Tannteknikermester  
Barbara Blum
www.hilsenbek-zahntechnik.de

Så vakker er tannteknikk!
Oversatt fra «Das Dental Labor» 3/2022, side 84-89, av tanntekniker Lars Alhaug

I skjønne Asberg nær Stuttgart fines en bedrift i særklasse. Det 
er det tanntekniske laboratoriet Hilsenbek AG. Das Dental Labor 
har hatt flere artikler fra bedriften, noe som understreker den 
høye kvaliteten arbeidene fra det ambisjonsrike teamet der har. 
Denne gang viser vi et arbeid utført av juniorsjef Barbara Blum.

Enhver tanntekniker kjenner til proble-
met altfor godt. Det er nærmest hverda-
gen på laboratoriet: Plassmangel. Ikke på 
benken, men til å kunne utføre arbeidet 
slik en helst vil. Hvordan løser vi proble-
met? Gode råd mottas med takk! Dette ar-
beidet vi her viser ble gjort nettopp hvor 
plassen var svært begrenset. En zirkoni-
abro alene ville vært risikabelt på grunn 
av plassmangel. Derfor, for å sikre stabi-
liteten og soliditeten til konstruksjonen 
laget vi først en bar-løsning, en frest «bæ-
rebjelke» i NEM (ikke edelt metall). Kon-

struksjonen ble naturligvis først laget i et 
kunststoffmateriale for å teste funksjon 
og estetikk. Etter å ha sjekket alle viktige 
parametere, tok vi til med selve arbeidet.

Baren, frest, passet spenningsfritt og ble 
limt til de seks titanimplantatene. Dette 
dreier seg om en delvis avtagbar broløs-
ning: Tannlegen kan ved behov greit ta 
den av (skruefester). Materialet her er fra 
firmaet Zirkonzahn. Vi har over mange 
år hatt gode erfaringer med dette. I fron-
ten brukte vi «Cut Back» metoden slik at 
labialflatene ble forblendet for optimal 
estetikk.

Bildene taler for seg selv. Sidesegmen-
tene er samstemmig angående estetikk 
og funksjon og vi ser på siste bildet hvor-
dan broen, når den er på plass blir for-
sterket når den er festet til baren.
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Du får alltid størst utvalg til  
best pris på dentalspar.no

Vi har alt du 
trenger til din lab!
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Intervju med  
Knut Beck 

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 43. artikkelen har vi  
intervjuet Knut Beck.

Av Stein Brath (tekst) | st-brath@online.no og Knut Beck (foto)
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Knut fikk sin utdannelse på Sogn videregå-
ende skole. Han var på det siste kullet som 
hadde Ingolf Paulsen som lærer. Paulsen 
var en interessant mann som Knut hadde 
hørt mye om og som det var hyggelig å bli 
bedre kjent med. Det var også i den tiden 
Hans Brovold overtok som lærer for Paul-
sen. Ellers hadde han også Lunde og Jensen 
som lærere.

Den gang tok de svenneprøven på skolen 
etter fullført 3 års skole. Knut trivdes på Sogn  
videregående. Det eneste han gjerne kunne 
vært foruten var skole på lørdager, men sånn  
var det jo på den tiden.

Etter avsluttet skole og avlagt svenneprøve 
fikk han jobb hos Jon Egil Stene-Johansen og 
Rolf Schønenberger. Her jobbet Knut i gull-
avdelingen og fikk lært utrolig mye særs nøy- 
aktighet og presisjon. Rolf var en utrolig lære- 
mester. Han var ansatt hos Rolf og Jon Egil i  
3 år, og startet deretter opp for seg selv i Asker. 

Han fikk tak i fine lokaler midt i Asker sen-
trum, og er fortsatt i de samme lokalene. 
Etter 43 år i bransjen trives han fortsatt. 

Da han startet opp i Asker var tanntekniker 
Jørn Lund allerede der og drev med avtakbar  
protetikk. Knut ble derfor et positivt til-
skudd i Asker med produksjon av kroner og  
broer.

Knut har fulgt opp i fagets utvikling. Han 
har ikke vært blant de første som har in-
vestert i nye materialer og teknikker, men 
har «sittet litt på gjerdet» før han gikk til 
anskaffelse av nyhetene i faget.

For å få kontakt med mange potensielle 
kunder inviterte Knut seg til et møte i den 
lokale tannlegeforeningen. Dette møtet var 
vellykket og ga grunnlag for en stor lokal 
og lojal kundestamme.

At Knut Beck ble tanntekniker 
var som for de fleste andre i 
faget en tilfeldighet. Han likte 
å tegne og bruke hendene sine 
på en kreativ måte. Faren hans 
la merke til håndlaget hans, og 
mente at med denne bakgrunn 
kunne han muligens egne seg som 
tanntekniker, et yrke Knut knapt 
hadde hørt om og langt mindre 
visste noe om.

 KNUT BECK
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hos Knut. I dag har han Jorunn Haga  
ansatt. Hun tok fagprøven i 1997, senere  
svennebrev hos Knut, og har vært ansatt  
i 25 år med noen små avbrekk.

Når jeg spør hvordan han har tilegnet seg  
kunnskap om den faglige utviklingen, 
sier han at han tidligere var mye rundt 
på messer og skaffet seg informasjon. 
Et besøk på messene i Stockholm og 
Hamburg var obligatoriske. Her kunne 
man snappe opp nyheter, og ikke minst  
treffe kollegaer for hyggelig og nyttig 
sosial kontakt.

Asker er et stort tettsted med mange tann- 
leger. Knut har de fleste av sine kunder  
i gangavstand. Han vet å ta vare på sine 
kunder, og han setter sin ære i å levere 
produkter av god kvalitet og service. 

Den første tannlegen Knut kontaktet 
hadde liten tro på at det ville gå bra med  
et tannteknisk laboratorium i Asker, men  
han ble den første kunden. Han er nå pen- 
sjonist og hans sønn har overtatt praksi- 
sen og er nå kunde hos Knut. Det er vik- 
tig kontinuerlig å få inn nye kunder. 

Det å ha et tett og nært samarbeid er 
nyttig for alle parter, og gir en gjensidig  
respekt. Knut føler absolutt at han pro-
duserer det kundene har behov for av 
kroner, broer og implantater, noe som er  
viktig hvis samarbeidet skal bestå.

Knut har hatt en del kontakt med kol-
legaer opp gjennom årene. Spesielt vil 
han i den sammenheng fremheve Hans 
Brovold som han først ble kjent med  
som lærer på Sogn videregående skole, 
og som senere ble en god kollega og venn.  

At Knut etablerte seg i Asker, var ingen  
tilfeldighet. Han har vokst opp i Asker og 
trives godt her. I tillegg lå det et marked  
her som bare ventet på en tanntekniker. 

Som tidligere nevnt er Knut litt forsiktig  
med å kaste seg på nye tekniker og  
materialer. Slik var det også med skan-
ning. Derfor sendte han disse arbeid- 
ene til Askim Dental som han hadde god 
kontakt med i noen år. De skannet mo-
dellene og laget kapper og broskjelleter.  

Senere gikk han til anskaffelse av en 
3-Shape skanner. I de senere år har de 

hatt kontakt Den-Tech som underleve-
randør. Dette har fungert veldig bra, og 
de er meget seriøse og er godt etablerte 
leverandører av fresetjenester. Det er en  
underleverandør som de har hatt mye 
glede av. 

Knut driver laboratorium i lokaler på ca.  
120 kvm. Han har produksjon i ca. 2/3 av  
lokalene, samt et rom hvor det er inn-
redet kjøkken og kurslokale hvor det er  
plass til inntil 12 personer. Hit har de  
invitert kursholdere frem for at de skulle  
reise ut på kurs. Tannlegene i Asker har  
også hatt glede av dette når de blir invi- 
tert på interne kurs og infokvelder.

Tannlegen er flinke til å sende pasientene  
til laboratoriet for fargeuttak. Dette gir 
også et tettere samarbeid mellom tann-
lege og tanntekniker.

Knut har selvsagt også merket korona- 
pandemien. Det startet med sju ukers  
nedstengning. Disse ukene ble knall- 
tøffe, sier han. Senere i perioden har det  
vært noe til og fra med arbeidsmengden,  
men de har kommet gjennom det, og er  
heldigvis tilbake til normalen igjen.

Knut har et positivt  
forhold til forbundet. Han  

erkjenner at han har hatt for stort  
arbeidspress både på jobb og privat til  
å kunne engasjere seg. Han synes de  
gjør en meget god jobb. Han mener  
at det er viktig å ha et forbund og  

vil oppfordre sine kollegaer  
som ikke er medlemmer  

om å melde seg inn.
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Knut har et positivt forhold til forbundet.  
Han erkjenner at han har hatt for stort 
arbeidspress både på jobb og privat til 
å kunne engasjere seg. Han synes de 
gjør en meget god jobb. Han mener at 
det er viktig å ha et forbund og vil opp-
fordre sine kollegaer som ikke er med-
lemmer om å melde seg inn.

På spørsmål om hva han mener om frem- 
tiden, svarer han at han er blitt 66 år, 
men har ingen intensjoner om å gi seg 
med det første. Så lenge han trives og 
har helse til det vil han gjerne fortsette.

Etter hvert håper han at han kan få inn 
en yngre tekniker som kan overta la-
boratoriet. Han mener at det er liv laga 
for små tanntekniske laboratorier på 
mindre steder. Det må da være tann-
leger som setter pris på god service og 
kvalitet også i framtiden.
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De siste, la oss si ti år, har det kommet 
store tannlegevirksomheter på marke-
det, med et mål om et større og bedre 
fagmiljø. Utviklingen har gått fort, 
disse kjedene har blitt veldig store ved 
oppkjøp av små og mellomstore tann-
legeenheter. For å vokse enda mer ble 
også de største tanntekniske laborato-
riene kjøpt opp. 

I mellomtiden har utenlandske inves-
teringselskaper kommet inn på eier-
siden. Det kan se ut til at det å være 
ansatt i en stor kjede frister mange, 
spesielt når økonomien er på plass. 
Mange ser muligens det å drive for seg 
selv som en stor belastning, en skal 
forholde seg til mange lover og regler, 
styre økonomi og ha personalansvar i 
tillegg til å være fagperson.

Som ansatt kan man konsentrere seg 
helt på det faglige og leverer bedre tje-
neste til pasient. 

På den andre siden er å eie og lede 
eget foretak noe som er svært givende. 
Jobben blir en del av livet og man har 
store muligheter å styre dette etter eget 
ønske.

I USA har kjededannelse stoppet ved 
50 % og i Danmark ved 22 % (tilgi meg 
hvis tallene ikke er helt korrekte). I 
Norge ser vi ikke noe ende på utvik-
lingen. Sammenslåing av tannlegevirk-
somheter og tanntekniske laboratorier 
har selvsagt en bakside for de som ikke 
er i samme båt. Mange tannteknikere 
mister tidligere gode kunder til kje-
dene siden arbeidet går til de labbene 
som er tilknyttet kjedene. Her skjer det 
en stor konsentrasjon.

Hva vil skje med utviklingen i vårt fag? 
Vil det være like mye motivasjon til 
stede som før for å gå på kurs, holde 
seg oppdatert? Vil motivasjon for vide-
reutdanning som ansatt være like stor 
enn det var som eier/deleier av et labo-
ratorium eller en tannklinikk?

Så er dagens muligheter for å følge 
med utviklingen helt annerledes enn 
det var for noen år siden. Mange pro-
dusenter/leverandører tilbyr kurs 
online, YouTube er en god kilde til in-
formasjon og mye mer er å hente via 
internett. Kursvirksomhet som vi kjen-
ner til fra 10-20 år siden har blitt noe 
«gammeldags».

Jeg har prøvd mange ganger å spå om 
framtiden, men er sikker på at jeg bom-
mer mange ganger. I Rogaland, hvor 
jeg holder til forventer vi at fire labora-
torier legges ned på grunn av naturlig 
avgang de neste årene. Det er ingen i 
sikte som vil overta virksomhetene. Da 
blir plutselig fire labber borte vekk og 
etterlater seg noen hull. Det er sikkert 
bra for de som er igjen, de kan jo håpe å 
få noe av omsetningen. Antall ansatte i 
vår bransje går i alle fall enda mer ned. 
 
Hva mer rører seg i «tannverdenen»? 
Det snakkes mye om en overetablering 
av tannleger, men jeg tror ikke det har 
noe å si for oss tannteknikere.

Digitalisering er noe som har kommet 
til de fleste tannteknikere, alle burde 
ha en skanner. Om en freser selv, sen-
der til en kollega eller til et fresesenter  
er opp til den enkelte. Proteser har man  
begynt å framstille digitalt, jeg har ikke  
sett noe enda, ikke hørt så mye om det, 
men jeg er enda litt skeptisk til det, men  
lar meg gjerne overraske.

Vi har kommet oss gjennom koronakri-
sen, for min del har det ikke ført til 

Tannhelseteamet
Tannhelseteamet består av tannpleiere, tannlegesekretærer, tannleger og 
tannteknikere. Det er flott å være en del av et team. Vi skal alle i fellesskap yte det 
beste for pasienten til enhver tid. Vi skal holde oss faglig oppdatert og holde en høy 
faglig standard og god yrkesetikk. Da er det både givende og gøy å være tanntekniker! 
Av tanntekniker Martin Feldmann  |  martin@feldmann.no
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noen forandringer og jeg tror at tann- 
legene også er i full produksjon.

Så har vi økte kostnader hvor vi enn 
ser; strøm, drivstoff, materialer, trans-
port mm. Det er kanskje på tide å øke 
dine priser tilsvarende?

Det foregår en krig i Europa, ikke så 
langt fra oss som setter ting i perspek-
tiv. Folks liv og helse henger i en tynn 
tråd som vi kan følge med på daglig. 
Det gjør kanskje at en ser at vi har det 
ikke så verst allikevel?

Dermed vil jeg avslutte dette innlegget 
og ønsker alle en god arbeidsdag.
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NIOM  
fyller 50 år!
Av Siv Randi Palm, NIOM kommunikasjon (tekst) og Britt K. Andersen (foto). 

I år er det 50 år siden Nordisk institutt for odontologisk 
materialer (NIOM) ble opprettet for å bidra til trygge og 
velfungerende tannmaterialer i Norden. 
Et halvt århundre, og et firesifret antall publikasjoner  
senere, pågår arbeidet fortsatt for fullt. 
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Verktøyet har hele veien vært forskning og testing av den-
tale materialer. Mens det i begynnelsen handlet mest om 
amalgam, gir dagens NIOM ut artikler om antimikrobielle 
effekter, bivirkningsproblematikk og bærekraftige arbeids-
metoder. For å nevne noe. 

- Mye av det vi forsker på i dag var utenkelig for 50 år siden. 
Den gangen handlet det også mye om den nordiske sertifise-
ringsordningen, sier direktør Jon E. Dahl. 

Dahl har ledet NIOM siden 2011. Mange kjenner ham i til-
legg som professor i odontologi, foreleser og foredragsholder.

Listene gjorde NIOM verdenskjent
Den Nordiske sertifiseringsordningen, populært kalt  
«listene» var en ordning som gjorde det enkelt for tannleger 
å vite om materialene overholdt standardiserte krav. Hvis 
et materiale sto på NIOMs årlige lister, så var de godkjent. 
I noen land, som Norge, var det påbudt å følge listene ved 
innkjøp.

Dette gjorde NIOM til en viktig aktør. Spesielt da flere land 
utenfor samarbeidet begynte å bruke listene som veiledende 
for innkjøp. For NIOM har likevel fokuset alltid på de nor-
diske forholdene, og læring innad i regionen.

Gjesteforskere 
- For å invitere til økt samarbeid i Norden fikk NIOM også 
raskt på plass en finansiering av gjesteforskere. Dette gjorde 
at vi hvert år kunne ta imot flere forskere som var tilknyttet 
nordiske institusjoner. Dette ble og er fortsatt en veldig vel-
lykket ordning, sier Dahl.

I løpet av disse 50 årene har NIOM hatt over 140 nordiske 
gjesteforskere. De fleste har blitt mellom tre og seks måne-
der, og bosatt seg midlertid i Oslo under oppholdet. NIOM 
gir dem en egen veileder og full tilgang til alle ressurser: fra 
spesialister til instrumenter.

Lederroller innen CEN og ISO
Kompetansen som var nødvendig for å lage listene, førte raskt  
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NIOM inn i det internasjonale arbeidet  
med standardisering av dentale materi-
aler. Både instituttets ledere og forskere  
har bidratt, og bidrar fortsatt, som gruppe- 
ledere og medlemmer i arbeidsgrupper i 
både den europeiske (CEN) og den inter-
nasjonale standardiseringsorganisasjon 
(ISO). Instituttets kompetanse innen 
testing var dessuten med på å sikre at  
metodene var praktisk gjennomførbare. 

Uavhengig testing for industrien
På 90-tallet ble det imidlertid klart at 
sertifiseringsordningen måtte utgå på 
grunn av EØS-avtalens forbud mot regi-
onale særordninger. I år er det hele 24 
år siden de siste listene ble gitt ut, men 
testingen er fortsatt høyst levende.

NIOM tar i dag på seg oppdrag fra in-
dustrien og er et av de få instituttene 
som kan gi en uavhengig dokumenta-
sjon av produktenes egenskaper. 

Forskning i 2022
De siste to tiårene har det blitt mer 
fokus på forskning og informasjon. Hva 
NIOM forsker på har også endret seg. 
I dag er økt levetid på restaureringer, 
bærekraft og bivirkningsproblematikk 
viktige forskningsområder. 

Reparasjon av fyllinger, bonding og sem- 
entering er viet mye oppmerksomhet. I 
tillegg kommer blant annet forskning på  
nyere materialer som zirkonia, behand-
ling av erosjoner og digital tannpleie.
 
Jubileumsfeiring
I sitt femtiende år er NIOM fortsatt fullt 
dedikert til arbeidet for trygge og effek-
tive dentale materialer. En liten pause 
i arbeidet kommer likevel den 12 mai. 
Da feires instituttets første 50 år. 

- Det blir en dag fylt med tilbakeblikk 
og feiring av dagens NIOM, sier Dahl.

I anledning jubileet kommer NIOM 
med en jubileumsbok skrevet av for-
fatter Vibeke Riiser-Larsen. 

Forfatteren vier betydelig plass til 
dagens forskning, samtidig som hun 
løfter frem både de personlige stem-
mene og de lange linjene. Resultatet er 
en bok som både feirer, og viser frem, 
NIOMs 50-årige reise som nordisk in-
stitutt. For å bestille boken «En nordisk 
reise i kunnskap og kvalitet» ta kontakt  
på niom@niom.no

NTFF gratulerer!

NIOM er et Nordisk kompetanse-

senter for dentale biomaterialer. 

Instituttets hovedfokus er 

biokompatibilitet – effekter på 

materialer og pasienter. Arbeidet 

er tverrfaglig og inkluderer 

områdene materialkunnskap, 

biologi/toksikologi og klinisk 

relaterte prosjekter. Instituttet har 

om lag 30 ansatte, og holder til i 

Oslo. 

I tillegg til forskning og testing, 

har instituttets ledere og ansatte 

roller innen internasjonal 

standardisering, samt under-

visning. NIOMs eksperter stiller 

med sin kunnskap i media, samt  

besvarer henvendelser fra 

tannleger og tannhelsepersonell. 

Alle henvendelser besvares 

kostnadsfritt.

Les mer på www.niom.no

Only compatible with:

Digital shade matching: digital colour in the 
palm of your hands !

SCAN ME!

Only compatible with:

Digital shade matching: digital colour in the 
palm of your hands !

SCAN ME!

Telefon 22 76 01 40
bestilling@norskorthoform.no
www.norskorthoform.no

OPTISHADE STYLEITALIANO gir en ny 
løsning for fargematching som overgår 
alle andre digitale fargeuttakere på  
markedet med sin nøyaktighet og  
repeterbarhet.

NYHET
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NIOM lanserer kurs

Læring tilpasset dine behov
Som et ledd i NIOMs arbeid for trygg og effektiv  
tannhelse i Norden, tilbyr vi kurs til tannhelsetjenesten. 
Vi har kurspakker som styrker hele teamet, uavhengig 
av bakgrunnskunnskaper.

Eksempler på tema er materialvalg, behandling av  
dyp karies og erosjoner, og biokompatibilitet. Vi leverer  
både online læring, og fysiske kurs på ønsket sted.

Alle våre kurs skreddersys til ønsket lengde og mål-
gruppe. Passer det med en kort innføring eller ønsker 
dere en grundig fordypning?

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer.

NIOM
www.niom.no 
Tlf: (+47) 67 51 22 00
E-post: niom@niom.no
Sognsveien 70 A, 0855 OSLO, Norway

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
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Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Fagsamling 2022
Den 9. og 10. september er det duket for gjensyn med kollegaer på årets fagsamling. Det 
vil bli rik leilighet til å slå av en prat med «gamle» kollegaer og stifte nye bekjentskaper. Hva 
enten det er en hyggelig samtale over en kopp kaffe, en faglig orientering fra en utstiller eller 
en svingom på dansegulvet. Mulighetene er mange når vi samles på Quality Hotel Expo. 

I de to siste utgavene av Tenner i Fokus 
har det vært en presentasjon av works-
hopene, hotellet, litt om utstillingen 
og flere andre godbiter. Denne gangen 
skal vi nærmere på utstillerne, foredra-
gene og ikke minst vennefesten. 

Utstillingen
NTTF har i skrivende stund skriftlige 
tilsagn fra hele 20 (!) utstillere, se egen 
side for oversikt. Det er rekord i mine 
seks år i forbundet. NTTF valgte å 
sende ut invitasjon til en lang rekke po-
tensielle utstillere slik at ingen skulle 
føle seg ekskludert. Det har vist seg å 
være en riktig strategi. Påmeldingene 
har strømmet inn og utstillingsområdet 
måtte som en konsekvens utvides be-
traktelig. Vi er i kontakt med utstillere 
som ikke har bestemt seg ennå og vi 
har tro på at flere av disse kommer. 

Utstillerne kommer fra Norge, Sverige, 
Tyskland, Italia og flere andre land og 
vil kunne tilby akkurat det du trenger 
innen utstyr og arbeidsklær. 

Det vil også være rådgivningstorg med ad-
vokat Aleksander Ryan og representant  
fra Storebrand (pensjon og forsikringer).  

Forbundet har også invitert Tannlege- 
foreningen (NTF), Tannpleierforeningen  
(NTpF) og Tannhelsesekretærforbun-
det (THsF) til å ha informasjonsstand 
på fagsamlingen slik at hele tannhelse-
teamet vil være representert. 

Det er bare å glede seg!

Foredrag
Det blir tre foredrag i løpet av Fagsam-
ling 2022. Vi starter fredagen med et 
foredrag om «Tannhelsa i Norge i dag og  
i fremtida» av professor Jostein Grytten 
slik av vi kan være forberedte på hva 
som venter oss i årene som kommer. 

   Trond Berge

Senere den dagen kommer professor 
Trond Berge fra Universitet i Bergen/
Haukeland Universitetssykehus. Han 
skal foredra om «Bruk av bitskinner 
ved smerter i ansikt og kjever». Fore-

draget vil handle om smerter i ansikt 
og kjever som ikke er forårsaket av 
tenner. Temporomandibulære (TMD) 
lidelser vil være et sentralt tema.

   Federico Presicci

Det tredje foredraget skal handle om 
«Zirkonia – estetikk, styrke og holdbar-
het». Tanntekniker Federico Presicci 
vil illustrere potensialene til rekon-
struksjoner av zirkonia. Han vil blant 
annet komme inn på typologi, materia-
legenskaper og bruksmuligheter.

Vennefest
Fredag kveld skal vi kose oss! Det blir høy stemning, nydelig mat og super underholdning. 

NTTF har skrevet kontrakt med Hit Station som er et energisk partyband. 

Hit Station vil garantert få 

stemningen i taket med 

masse energi, ballader med 

høy allsangfaktor og en 

utømmelig dose spilleglede 

og i tillegg et imponerende 

lys, røyk- og lasershow. 

Da er det bare å  

pakke danseskoene!                     
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Utstillere på  
Fagsamling 2022
BroTech
Dental Sør
DentalSpar
Dentalvarehuset
Den-Tech
DentLab Manager

Dentsply Sirona
Forstec 
GC Sverige
Health Workers
Ivoclar Vivadent
JB Nordic

Kulzer Nordic
Nobel Biocare
Novus Dental
Plandent
Renfert 
Sagemax

Straumann
Zirkonzahn

Og flere kommer!

Din trygga leverantör
av ortodontiprodukter 
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Husk at NTTF selger esker

Bestillinger mottas på  
nttf@tannteknikerforbundet.no  
eller telefon 22 60 35 00.

Medlemmer av NTTF  
får rabattert pris.

Lyst på etterutdanning?
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke stipend 
fra Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond til etterutdan-
ning til en verdi av kr 15 000. Tildelingen foretas i løpet av 
Fagsamling 2022. Du kan finne søknadsskjemaet på side 27. 

Stipendet har vært delt ut mange ganger tidligere. For å il-
lustrere hva du kan bruke pengene til, kommer her to sma-
kebiter fra mottakere av stipendet. 

Stålkonstruksjoner
Alex Trashuk mottok stipendet i 2014 og brukte pengene til å  
videreutdanne seg innen stålkonstruksjoner, mer spesifikt tele- 
skop kroner og attachments. Alex måtte til tyske BEGO i Bre-
men for å få akkurat den etterutdanningen han trengte. Han 
kurs som egentlig skulle ha vart i fem dager, klarte Alex å 
gjennomføre på fire dager. Han fikk blant annet prøvd seg på 
tilpasning, sliping, polering, modellering og fresing. Du kan 
lese mer om Alex’ kurs i TIF 3-2015. 

CAD/CAM
Caroline Wabnitz valgte også å ta sin etterutdanning i Tyskland,  
nærmere bestemt på Ludwig Maximillian Universität i 
München. Gjennom hennes kurs fikk hun innblikk i de forskjel- 
lige systemene, software, hardware og materialer. Kurset i 
CAD/CAM er en felles videreutdanning for tannteknikere og 
tannleger. Det er delt opp i tre moduler, som hver varer to 
dager og i tillegg er det off-campus moduler på nett. Det hele 
avsluttes med en eksamen. Du kan lese mer om Carolines 
kurs i TIF 2-2017.

Har du spørsmål angående stipend og søknad?

Kontakt Alex Trashuk på e-post alex.co58.93@gmail.com 
Caroline Wabnitz på e-post caro.wabnitz@gmail.com eller 
daglig leder Helle Hagenau på e-post helle@nttf.no

Faksimile Tenner i Fokus 3-2015 side 32 og Tenner i Fokus  2-2017 side 24.

Går du og teller på knappene om du har råd til å søke på drømme-
kurset ditt? Fortvil ikke, Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond 
kan hjelpe deg.

| 32 | Tenner i Fokus |  August 2015

     

Av Alex Trashuk

I løpet av 4 praksisuker fikk jeg prøvd

meg på det meste innen stålarbeider det

vil si modellering, sliping og polering.

Jeg har laget en del plater fra bunnen av

og ble godt kjent med daglige arbeids -

rutiner på et tannteknisk laboratorium.

Det har gitt meg en anelse om hvordan

tannteknikerens arbeidshverdag er,

noe som er en god del annerledes enn

det å være på et høyskolelaboratorium.

Etter endt praksisperiode har jeg be-

stått avslutnings - eksamener på HIOA

og hadde autorisa sjonen min i boks.

Når sommerferien var over var det på

tide å begynne å lete etter jobb. Jeg tok

kontakt med Tharaldsens Stållab igjen

og fikk tilbud om en deltidsstilling som

jeg takket ja til. Arbeidsoppgavene var

engasjerende og utfordrende. Etterhvert

fikk jeg lyst til å utvikle mine kunn-

skaper i denne nisjebransjen. Da best -

emte jeg meg for å søke om utdannelses-

stipend fra Norsk Orthoform Depot AS.

Da det ble kjent at det er jeg som er den

heldige vinneren av stipendet, startet et

omfattende arbeid om å finne det mest

aktuelle kurset. Selv om det lages lite av

det i Norge var målet å lære mer om tele -

skop kroner og attachements. Snart ble

det oppdaget at det er ytterst få i Norden

og heller ikke så mange seriøse aktører

i utlandet som tilbyr kursing i akkurat

denne type stålkonstruksjoner. Det var

flere som mente at tyske BEGO var verdt

å undersøke. Det er et veletablert mid-

dels stort selskap som er representert i

over 100 land og har sitt hovedselskaps-

kompleks i Bremen, Tyskland. Selskapet

ble opprettet i 1890 av Dr. Wilhelm

Herbst og har stått for høyt utviklede og

høy kvalitet på produktene siden.

Etter å ha utvekslet en god del e-mail og

gjennomført et titalls telefonsamtaler

med BEGO, ble det endelig ordnet med

dato for kursoppstart, fly og hotell.

På kurs hos BEGO

Den aller siste del av tannteknikerutdannelsen består av en praksisperiode på 4 uker.

Praksisplassen måtte vi skaffe oss selv uten hjelp fra utdanningen. Etter å ha hørt litt

rundt, ble det klart at Knut Tharaldsen er mannen å gå til. Han har over 40 års erfaring 

i faget i driver et veletablert stållaboratorium Tharaldsens Tanntekniske Stål. Lab i Oslo

sentrum. Til tross for at Knut hadde mye å gjøre fikk jeg praksisplassen og der startet

min historie som ståltekniker.

Det var en god anledning til å lære mer om det jeg kunne lite om og hadde stor interesse

for. Vi var så vidt borti Co-Cr skjeletter for en delprotese på HIOA, men det vi lærte ga

meg økt interesse for akkurat denne type arbeider.    

Tenner_i_Fokus_3-2015  16.08.15  20.45  Side 32
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 Søknad
om stipend fra
 Norsk Orthoform Depots  Utdannelsesfond 2022

Søknaden sendes innen 17. juni 2022 til 
NTTF, CJ Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, eller e-post:  
nttf@tannteknikerforbundet.no

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke om stipend fra Norsk Orthoform Depots Utdannelsesfond  
til etterutdanning pålydende kr 15.000,-. Tildelingen foretas i løpet av Fagsamling 2022.  
Søknadsfrist er 17. juni d.å.

Jeg søker om stipend for 2022 til følgende etterutdanningsopplegg (konkret beskrivelse og plan, budsjett med mer):

Søkerens navn:

Fødselsdato (ddmmåå) Telefon

Bedriftens navn E-post

Firmaadresse Stilling i bedriften

Utdanning

Dato/sted Signatur

Nærmere opplysninger sendes som eget vedlegg til søknaden.
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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

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 3. juni. 

Bursdager 
NTTF Gratulerer

30 år
Sunna Dögg Stephensen 24. mai 
 

50 år
Stein Aanerud 8.  juli
Hanny Haug Gundahl 5. august

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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Finn VITA LUMEX AC artikkelen og andre  
interessante kliniske artikler her: 
www.vita-zahnfabrik.com/casesLUMEX

VITA LUMEX® AC

ET PORSELEN FOR ALL KERAMIKK

• Lecuittforsterket glasskeramikk for bruk på all keramikk
• Enkel håndtering på grunn av høy stabilitet under  

porselens-oppbygging
• Pålitelig estetikk takket være VITA-shade formula

ENKEL I BRUK
ENKELT FOR ALLE!

For mer informasjon eller test-kit,  

ta kontakt med:

VITA Kari Saksa  +46 70 002 92 31 

k.saksa@vita-zahnfabrik.com

Plandent AS 22 07 27 27

© Marcio Breda, Vitória, Espírito Santo, Brazil

3587_1NO_LUMEX AC_Patient Case_Marcio Breda_210x297.indd   13587_1NO_LUMEX AC_Patient Case_Marcio Breda_210x297.indd   1 03.03.2022   13:43:5203.03.2022   13:43:52
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Kjøp av 3D-printer – 
Trenger vi avtale? 
Jeg har fått tilbud om å kjøpe en 1 år gammel brukt 3D-printer fra et 
annet laboratorium hvor jeg kjenner daglig leder. Han sier at vi ikke 
trenger å bruke tid på å lage kontrakt, da vi kjenner hverandre godt, 
og at alle spørsmål løses av loven. Kjøpet vil være en vesentlig  
investering for meg, og jeg er nødt til å dele opp kjøpesummen i  
flere delbetalinger, noe selger har akseptert.

Skal jeg høre på daglig leder hos selgende laboratorium, eller bør vi 
lage en skriftlig avtale?

n.n

Daglig leder hos selgende laboratorium er 
inne på noe, men han har ikke helt rett 
når han sier at alt løses av loven, og at 
dere derfor ikke trenger å utarbeide en 
skriftlig avtale for salg av 3D-printeren. 

Et kjøp av 3D-printeren vil være omfattet 
av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27. 
Kjøpsloven søker å løse en rekke forhold 
mellom partene i forbindelse med et kjøp, 
men det kan likevel tenkes å være sær-
skilte forhold som det kan være ønskelig 
å avtale spesifikt.

Jeg skal kort angi noen slike forhold som 
kan være relevant for dere å nedtegne i 
en skriftlig avtale, uten forsøk på å gi en 
uttømmende fremstilling.

Printeren bør spesifiseres med varenavn 
og eventuelt produksjons- eller serienum-
mer. Det bør avtales om det skal følge 
med noe tilbehør til printeren.

Det bør avtales om printeren skal hentes 
hos selger eller om selger skal levere den 
til deg. Videre bør det avtales hvem som 
skal ha ansvaret for å dekke kostnaden 
ved transport/forsendelse av printeren.

Kjøpesummen bør absolutt nedfelles i av-
talen. I og med at det ytes kreditt, bør det 
i avtalen også utarbeides en nedbetalings-
plan for hvordan vederlaget skal gjøres 
opp hvor antall terminer, terminbeløp og 
terminforfall inntas. Eventuell rente bør 
også angis. Dersom det avtales rente er 
det vanlig at renten legges til hovedstolen 
månedlig og at den forfaller til betaling 
sammen med terminbeløpet. Det bør også 
avtales om du når som helst kan innfri 
den utestående gjelden. 

Dersom det er gitt produsentgaranti på 
printeren, bør det avklares at denne fort-
satt vil gjelde ved overdragelse av prin-
teren til deg. Videre bør selger i avtalen 
garantere for at printeren selges fri for 
heftelser.

Dersom det foreligger serviceavtale til-
knyttet printeren, må det undersøkes om 
denne kan overdras til deg. Serviceav-
talen bør fremlegges og legges ved som 
bilag til kjøpsavtalen.

Videre må det undersøkes om lisenser 
til eventuell software i printeren skal og 
kan overføres til deg, og om det foreligger 

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.



April 2022  |  Tenner i Fokus   | 29 |

29 |

avtale med leverandør/produsent om oppdatering av pro-
gramvare.

Det kan avtales at printeren skal selges «som den er». Dette 
vil begrense hvilke forhold du kan reklamere over som 
mangler senere.

Selgers opplysningsplikt går generelt foran din undersøkel-
sesplikt, og din undersøkelsesplikt innskrenker ikke den 
opplysningsplikt selger har etter loven. Selger kan derfor 
ikke løpe fra et eventuelt mangelsansvar ved å si at du 
burde ha oppdaget feil ved printeren som han visste om. 

Er det øvrige forhold dere mener er uklare, er det i seg selv 
grunn god nok til å avklare gjennom å regulere forholdet i 
en skriftlig avtale.

Husk at dere kan avtale annet enn det som følger av kjøps-
loven.

Oppsummert vil inngåelse av en skriftlig avtale som angir 
det som er nevnt ovenfor i stor grad kunne redusere risiko 
for etterfølgende uenighet om hva som er avtalt, særlig 
knyttet til selgers og kjøpers rettigheter og forpliktelser.

Husk å innhente signatur på avtalen fra signaturberettiget 
hos selger for denne type avtale/salg. Det sikreste er i alle 
tilfelle å innhente signatur fra signaturberettiget etter re-
gistrering i Brønnøysundregistrene.

Lykke til med kjøpet!

-o0o-

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

For å redusere gråverdien til den endelige restaureringen ble det 
påført et lag med Metal Opaquer på den sekundære konstruksjonen.

Teleskopisk bro laget av Cocronit Superior* med tertiær struktur 
i Abro® Basic Multistratum® resin.

*Krom-kobolt-materialet vårt har nå et nytt navn: Cocronit Superior. 
Materialegenskaper og indikasjoner forblir uendret.

SKANN KODEN

NY RESIN
ABRO® BASIC 
MULTISTRATUM®

Ny resin med naturlig fargegradient og forbedret 
gjennomskinnelighet, bøyestyrke samt brudd- og 
slitestyrke. Spesielt designet for produksjon av 
protesetenner, langtidstemporære, samt sekundære
og tertiære konstruksjoner.

Art in Dent  
Stjørdal søker 
etter en  
tanntekniker

Uansett erfaring er alle søkere av interesse. 

Lønn og vilkår etter avtale. 

For mer info, kontakt oss på tlf. 95 21 21 75

CV sendes snarest til: arild@artindent.net
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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
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.



April 2022  |  Tenner i Fokus   | 31 |

31 |

sagemax.com

NexxZr®

Explore sagemax zirconia.
Experience esthetics.

NexxZr S
 

High opacity. 
High strength.

1370 MPa
30 % Translucency

NexxZr T
 

Translucent. 
High strength.
 
 
 
 
 
 
 

1270 MPa
42 % Translucency

NexxZr T Multi
 

Multifunctional esthetics. 
Multiple indications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
630 MPa
49 % Translucency 

1170 MPa
42 % Translucency

NexxZr +
 

High translucent. 
Esthetic zirconia.

1000 MPa (white)
880 MPa (preshaded)
46 % Translucency

M
ul

ti

M
ul

ti

NexxZr + Multi
 

Natural esthetics. 
Efficient process.

630 MPa
49 % Translucency

880 MPa
46 % Translucency

NEW!

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US, Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.

Get your disc here

Dentalvarehuset AS
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru, Norway
T: +47 22 33 39 00, E: post@dentalvarehuset.no

2022_SM_Anzeigen_NexxZr Zirkonia_Norway_DV_DRUCK.indd   12022_SM_Anzeigen_NexxZr Zirkonia_Norway_DV_DRUCK.indd   1 15.02.22   13:3615.02.22   13:36
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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

TELESKOPISK BRO LAGET
AV COCRONIT SUPERIOR*
MED TERTIÆR STRUKTUR I ABRO® BASIC MULTISTRATUM® RESIN

Avtakbar overkjeveprotese laget for en pasient med sterkt svekket resttannsett. 

For å redusere gråverdien til den endelige restaureringen ble det påført et lag med Metal Opaquer på den sekundære konstruksjonen.
Dette produktet øker opasitetsnivået til metallrammeverk, for en naturlig utseende tann- og gingivafarge.

Metal Opaquer

*Krom-kobolt-materialet vårt har nå et nytt navn: Cocronit Superior. Materialegenskaper og indikasjoner forblir uendret.

METAL OPAQUER 
VIDEO!


