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Tusen takk til alle dere som deltok på årets 
Fagsamling. Det var utrolig moro at det 
kom så mange – vi var tett opp mot 200 
deltakere! 

Vi valgte en ny modell for gjennomføring. 
Fire workshops gikk «kontinuerlig» så lenge  
fagsamlingen varte, noe som førte til at alle 
fikk med seg de workshopene de ville og i 
tillegg var det mye tid til å gå på den største 
utstillingen NTTF har hatt på en fagsamling 
i nyere tid. Her hadde 21 utstillere, fra inn- 
og utland, tatt turen for å vise fram sitt sor-
timent. Tusen takk til alle utstillere! 

Jeg vil rose Utdanningskomiteen for arbeidet  
med det faglige programmet, med fire work- 
shoper og tre store foredrag, samt Arrange- 
mentskomiteen med gjennomføringen av 
fagsamlingen. Det gikk jo helt «på skinner». 
Meget godt jobbet!

Hvis det er noe jeg hadde ønsket meg, så 
var det et større oppmøte på Årsmøtet. Selv-
følgelig synes jeg at styret og NTTF gjør et 
veldig viktig arbeid, ellers hadde jeg ikke 
brukt tiden min på styrearbeidet og stilt til 
gjenvalg. Jeg vil takke for tilliten til at dere 
vil fortsette å ha meg som leder!

For de av dere som ikke kunne delta på Års-
møtet, så vil jeg gi et resymé av talen min:

NTTF har hele tiden jobbet for å fremme 
norsk tannteknikk – og det er det mange 
grunner til. En er å ta vare på den kompe-
tansen vi har her i Norge, en annen handler 
om arbeidsplassene våre. Parolen/slagor-
det til NTTF har vært og er: «Kjøpe lokalt, 
kjøpe norsk, ta vare på labene og ta vare på 
kompetansen» og det brukes fortsatt. 

Dette var det veldig fokus på under pande-
mien, på alle plan, i alle yrker, i hele sam-
funnet var opptatt med å støtt opp under 
norske bedrifter. Derfor synes jeg det er litt 
artig at vi funnet formuleringer i Hurdals-
plattformen rundt anbud som kan tolkes 
veldig positivt for små norske bedrifter. 
Regjeringen ønsker at kontraktstørrelsen 

tilpasses slik at små og store bedrifter kan 
delta i konkurransen. Anbudene skal da 
utformes slik at lokale og regionale leve-
randører kan delta, helt eller delt i oppdra-
get. Dette er positivt for små laboratorier i 
Norge. Dette vil bidra til å bevare tanntek-
nisk kompetanse i Norge. 

Vi har jobbet med å synliggjøre norsk tann- 
teknikk og NTTF. En måte er å sende inn  
høringssvar til regjeringen og andre myndig- 
heter. Det blir sendt inn høringssvar på alt 
vi mottar og de som er relevante for faget 
blir begrunnet godt og fyldig. Ett av hørings- 
svarene som det har blitt brukt mye tid på er  
høring om Kommunalt pasient- og bruker-
register (KPR). 

Kommunalt pasient- og brukerregister
Helsedirektoratet foreslo at KPR skulle ut- 
vides til også å inkludere private virksom-
heter som yter tannhelsetjenester. Forslaget  
handlet mye om GDPR og lovhjemler – kanskje  
litt tørt stoff?!

Det mest oppsiktsvekkende var at tanntekni-
kere overhodet ikke er nevnt i forslaget som  
var ute på høring. Vi er da en del av tannhelse- 
teamet? Vi hadde i denne forbindelse et 
møte med Helsedirektoratet for å få svar på:  
- Hvorfor er ikke vi nevnt?
- Hvordan de har tenkt seg å hente inn data  

fra tannteknikere når de foreslår at det 
skal skje via Elektronisk Pasientjournal 
(EPJ) og Helsenett? 

- Hvordan skal samsvarserklæringen inngå  
i KPR? 

NTTF fikk dessverre ikke noe godt svar på 
hvorfor vi er utelatt fra forslaget. Mesteparten  
av data som skal innhentes har jo tannlegen,  
men status for samsvarserklæringen var fort- 
satt uklar etter møtet. Det er viktig at det frem- 
går av KPR hvem som har produsert tanner-
statningen(e) og at samsvarserklæringen må  
være inkludert i pasientopplysningene. 

I høringssvaret tok vi opp manglende inklu- 
dering av tannteknikere, manglende utred- 
ning av personvernkonsekvenser og risiko 

LEDER

NTTF har hele tiden  
jobbet for å fremme 
norsk tannteknikk –  
og det er det mange 
grunner til. En er å ta 
vare på den kompetan-
sen vi har her i Norge, 
en annen handler om 
arbeidsplassene våre.

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

Tusen takk  
alle sammen!
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for store ekstrakostnader for laborato-
riene i forbindelse med Elektronisk Pa-
sientjournal (EPJ) og Helsenett. Vi kom 
til den konklusjonen at vi ikke kunne 
støtte de fremlagte endringer i forskrift 
om Kommunalt pasient- og brukerre-
gister. Planen var at endringene skulle 
tre i kraft 1. januar 2022. Nå har vi 
kommet til oktober 2022 og på Helse-
direktoratets nettsider er ikke saken 
avklart, og vi vet ikke når den er ferdig-
behandlet. NTTF betrakter dette som en 
liten seier! 

Forbundet har deltatt på konferanser, 
seminarer, nettmøter og andre møter, 
både for å få ny kunnskap, men også for  
å synliggjøre vår eksistens ovenfor 
resten av helse-Norge. Etter at sam-
funnet ble åpnet igjen har vi vært på 
en del møter og har deltatt på strategi-
seminar på Odontologisk fakultet (UiO), 
NPE kollektivavtalemøte, NIOMs 50-års 
jubileum, møte med OsloMet og møte 
med Legemiddelverket.

Møte med Legemiddelverket
Nettmøtet med Legemiddelverket har jeg  
lyst til å referere litt fra, fordi det er viktig  
og det viser litt av det arbeidet vi gjør. 

Fagsjef i Den Norske tannlegeforening 
(Kirsten Ahlsen) hevder i Tidende nr. 
2-2022 at tannleger som produserer fast  
og avtakbar protetikk på klinikken ikke 
behøver å følge de samme kravene, lovene  
og reglene som vi tannteknikere må følge. 

Jeg vet at det var flere enn meg som ble 
provosert av artikkelen. Vi bestemte oss  
for å skrive et innlegg til Tidende, selvføl-
gelig sjekket vi med Legemiddelverket  
først. Legemiddelverket er fag- og tilsyns- 
myndighet for medisinsk utstyr i Norge 
og fører tilsyn med produsentene. Lege- 
middelverket kalte inn til møte med tann- 
legeforeningen og NTTF. Etter flere timers  
møte var vi fortsatt ikke enige, men Lege- 
middelverket sendte NTTF et svar før 
sommeren hvor de opplyser om at det 

alltid er opp til pliktsubjektet å vurdere 
sin konkrete aktivitet opp mot regelver-
ket om medisinsk utstyr og sørge for at 
kravene følges. For NTTF er ikke denne 
saken helt over eller avsluttet enda. Vi 
vil fortsette å jobbe for at tannlegene 
følger de samme reglene som oss.

Vi har en viktig sak til: 
Tannhelseutvalget.

Regjeringen ønsker å likestille den  
offentlige tannhelsetjenesten med 
andre helsetjenester. De har nå nedsatt 
et utvalg som  skal gjennomgå tannhel-
sefeltet. Igjen er NTTF glemt. Vi er ikke 
regnet med som en del av tannhelse- 
teamet. Kan det være så vanskelig?! 

NTTF hadde sendt inn forslag på repre-
sentant. Ble vi utelatt fra utvalget – ja, 
vi gjorde det. Reagerte vi – ja, vi gjorde  
det også. NTTF sendte et åpent brev til 
Helseminister Ingvild Kjerkhol. Vi fikk 
svar fra statssekretær Ellen Rønning- 
Arnesen i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD), som ber oss ta direkte kon- 
takt med utvalget slik at vi kan sikre inn- 
spill, problemstillinger og forhold som 
Tannteknikerforbundet er opptatt av blir  
godt kjent for utvalget. Vel, vi kommer  
ikke med i utvalget, men nå er HOD 
og forhåpentlig også utvalget, i hvert 
fall klar over vår eksistens. Hvis det er 
noen trøst så er også Tannhelsesekre-
tærforbundet også utelatt fra utvalget. 

Det var de store sakene!

Medlemstallet i NTTF går litt opp og 
ned, men det er ganske uforandret sett 
opp mot tidligere år. Vi skulle i aller 
høyeste grad hatt flere medlemmer og 
da trenger vi deres hjelp. Drømmen er 
et stort og sterkt forbund, slik at vi blir 
både spurt og hørt i offentlig sammen-
heng, det hadde vært bra for hele tann-
teknikerfaget. Alle tjener på det! Jeg 
hadde satt stor pris på om dere hadde 
hjulpet til med dette – få med flere av 
de ansatte på laboratoriet inn i forbun-
det. Vet du om noen kollegaer som ikke 
er medlem, så ta kontakt med den/de 
eller oss. Jeg vil samtidig opplyse om at 
hvis du melder deg inn nå, får du halv 
pris på kontingenten de første seks må-
nedene! Kan det være noe som frister?

Dette var jo en etterlengtet fagsamling, 
med mange gode workshops og foredrag,  
faglig input, stor utstilling og sosialt 
samvær. 

Jeg er veldig takknemlig for at dere alle, 
medlemmer eller ikke, stilte opp og del-
tok på Fagsamlingen – tusen takk. Jeg  
håper denne Fagsamlingen var så vel-
lykket at den gir ringvirkninger ut i tann- 
teknikerfaget og at dere kommer igjen til  
neste år og da tar med dere enda flere  
kollegaer - da blir vi enda flere deltakere!  

Håper vi sees på Fagsamling 2023!

Regjeringen ønsker å likestille den offentlige 
tannhelsetjenesten med andre helsetjenester.  
De har nå nedsatt et utvalg som  skal gjennomgå 
tannhelsefeltet. Igjen er NTTF glemt. Vi er ikke  
regnet med som en del av tannhelseteamet.  
Kan det være så vanskelig?!

DET SKJER I 2022
OKTOBER

31. NTTF styremøte

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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Utgangssituasjonen kjenner de fleste 
i faget til. En kvinnelig pasient var 
ikke fornøyd med hvordan hun så ut 
(på grunn av tannstatusen) og hun 
ville ha vakrere tenner. Bittet hen-
nes viste et svært uttalt vertikalt tap 
av bitthøyden. Oklusalt var flere av 
tennene slitt helt ned til dentinet (Bil-
dene 1 og 2)

Tiltak
Først ble bittet hevet 8 millimeter 
(Bildene 3-5) og en virtuell Wax-Up 
laget på PC (bildene 6-8)

Basert på denne Wax-Up’en freste vi 
to estetikkskinner, en i hver kjeve. 
Skinnene laget vi i et tannfarget po-
lykarbonat kunststoff. Det er visse-
lig en stor fordel, for med disse fikk 
pasienten nok tid til å venne seg til 
den nye bitthøyden, tannlengden og 
formen på dem.

Estetikkskinnene har flere funksjoner:

 Bittheving

 Mock-Up

 Provisorium etter prepareringene

 Sikring av bittforholdene under og 
etter prepareringene

Etter ønske fra tannlegen ble hver 
kjeve preparert og så bekronet med 
lithiumdisilikatkroner i den ønskede 
bleach-fargen (Bildene 9–23).

Bildene med kronene på plass etter et 
år har tannteknikermester Wolfgang 
Weisser tatt.
    

Leserne vet det: Hos dentallaboratoriet Hilsenbek AG 
arbeider det talentfulle og ambisjonsrike tannteknikere 
av begge kjønn. Teamet i talentsmien, der i det vakre 
Asperg, er kjent for perfekte arbeider og de evner å løse 
de vanskeligste tilfellene også. Det beviser flere utgitte 
fagartikler. Denne gang viser vi igjen frem et arbeid som  
er utført av juniorsjef Barbara Blum.

Utfordringen: «Fullt 
sett» - Perfekt løst
Oversatt fra «Das Dental Labor» 9/2022, side 122-126, av tanntekniker Lars Alhaug

Forfatter

Tannteknikermester  
Barbara Blum 
Asperg

Takk til

Tusen hjertelig takk til 
pasienten for hennes gode 
samarbeid og til tannlegen 
for hans storartede arbeid
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1 og 2 
Utgangssituasjonen

4-5 
Forholdene  
i underkjeven

6-8 Wax-Up

3 Nedslitt bitthøyde
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9-23 Galleribilder med  
resultatet av det vellykkede 
arbeidet
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I denne artikkelen gir Engemann noen 
tips, ja, råd om en masterplan en kan 
følge for å promotere laboratoriet sitt. 
Du vil se at noen av metodene kan 
virke omfattende for små laboratorier, 
men rådene kan likevel også for 
dem være gode og inspirerende. 
Artikkelforfatteren oppfordrer til å 
"være aktiv" og kanskje ikke kaste 
arbeidsfrakken straks klokka slår fire 
om en vil ha nye, flere kunder.
Redaksjonen har redigert artikkelen.

Å knytte til seg kunder må sees på som  
et sammensatt totalprosjekt. Enkelt-
målene blir først meningsfylte når de 
settes inn i en totalsammenheng. Skal 
en finne nye kunder trenger en å ta et 
dypt pust først. En må ha guts, det er en  
selvfølge. En mesterplan består av å  
sette indirekte og direkte mål. Jeg nevner  
også ordet dyktighet. Gjør en dette, så 

bereder de indirekte målene veien, og 
de direkte settes ut i livet umiddelbart
Jeg vet at dette ikke er så lett i vår 
bransje. Ofte, i hverdagen, blir det ikke  
tid til slikt. Og har vi tid, så kaster de 
fleste arbeidsklærne. Så er det dette med  
forberedelsene. De er hektiske og kan- 
skje resultatet ikke så bra. Frustra-
sjonen kommer og så forsvarer vi oss og  
sier kanskje: «Synes kanskje dette ikke  
er så viktig.» Ved kortsiktige forsøk 
kan det kanskje virke slik, men ikke 
om en tenker langsiktig. Tenk derfor 
lenger framover og fortsett med det!

Å trekke pusten dypt er viktig
Hva er viktig for deg personlig? Hvil-
ken kategori bedriftseier tilhører du? 
Er du fra før en som konsentrerer deg 
mest om å finne nye kunder, eller vil 
du helst pleie din eksisterende kunde-
krets, eller gjør du begge deler? Som 

Å finne nye kunder og å holde 

på de en har, det er et tema 

som angår alle tanntekniske 

laboratorier, det være 

seg enkeltmannsforetak, 

mellomstore eller store 

laboratorier. Frank Engemann 

var i mange år laboratorieeier. 

I dag er han opptatt med å 

lære og støtte sine kolleger. 

Han vet hva det gjelder.

Å finne og binde kunder: 
Tips til din masterplan
Oversatt fra «Das Dental Labor» 9-2022, side 36, 38, 40, 42 og 44, av tanntekniker Lars Alhaug
 Illustrasjoner: © rosifan19 - AdobeStockphoto, © Trueffelpix - AdobeStockphoto

Bedriften vokser



Oktober 2022  |  Tenner i Fokus   | 11 |

11 |

11 |

med de fleste forhold i livet er det 
først viktig å ha det følgende klarlagt: 
Hva vil jeg, hva er målet mitt? Uten å 
kunne svare på dette grunnleggende, 
vil du med stor sannsynlighet heller 
ikke ha noen utvikling for bedriften, 
eller bedre sagt, ting vil ikke gå slik 
du hadde tenkt deg. 

Til dette hører et annet spørsmål: Hva 
forventer en ny tannlegekunde av deg?  
Hva forteller min CV, eller min pre-
sentasjon, om meg og bedriften? Hvor 
krevende vil tiltaket bli, hvor mye er 
jeg verdt? Også den økonomiske fak-
toren spiller inn. Må jeg eventuelt 
investere mer i bedriften for at en ny 
kunde skal la seg begeistre? Og ikke 
minst, passer den nye kunden meg? 

I denne fasen må en aldri miste fo-
kuset på den eksisterende kunde-
kretsen. Kjenner du deres behov og 
ønsker? Om du foretar en ny investe-
ring i fremtidsrettet teknologi, da må 
også den eksisterende kundekretsen 
få vite om dette, med de reklamerende 
ordene som hører til. Alle liker at du 
oppdaterer deg i utviklingen av faget. 
«Vår lab leverer nå også …!» er et fint 
utsagn. Å oppnå anseelse og godkjen-
nelse er noe vi stadig må etterstrebe. 
Å ha gode bedriftsforbindelser er ikke 
noe som kommer av seg selv. Markedet  
fungerer ikke slik, heller ikke i tanntek-
nikken. Vi kan sikkert være enige om  
at å «vinne» kunder og kundepleie er 
stadig viktigere. Hvordan kan begge 
disse to elementene klokt knyttes sam- 
men med de målene vi har satt oss, slik at  
vi kan dra den optimale nytten ut av det? 

Grunnleggende tanker: De fire 
store H-ene
Før du setter i gang, tenk over hva må-
lene dine er!
 Hva vil jeg oppnå?
 Hvem vil jeg nå?
 Hvordan vil jeg jeg nå det?
 Hvilke målsettinger er nødvendig?

Se på det å vinne nye kunder som en 
prosess. Ingenting kommer av seg selv  
eller plutselig. Jo mer konsekvent du 
ter deg, jo større er også sjansene, 
«metoden er å stå på», er det sagt. 
«Man kommuniserer aldri ingenting» 
erklærte filosofen og kommunika-
sjonsforskeren Paul Watzlawick. Fra 
det første øyeblikk du møter noen så  
kommuniserer du med vedkommende,  
uten at et ord enda er ytret. Dessuten,  
pass på hvordan du ser ut og din opp- 
førsel. Kle deg slik det passer for an-
ledningen og også med det du føler deg  
vel i. Overdriv ikke, men vær heller 
ikke for uformelt kledd. Vær autentisk,  
vær naturlig, deg selv. 

Å vinne kunder er i kontaktfasen og 
også senere, å ha en profesjonell opp-
treden. Du presenterer deg ikke bare 
som tanntekniker, men framfor alt en 
seriøs laboratorieeier. Slik du ønsker å  
bli oppfattet vil du da også bli oppfattet. 
 
Lær mer om din samtalepartner – for- 
bered deg godt. Har du en hjemmeside  
så vis den til din potensielle kunde. 
Hva er dennes livshistorie, hva er 
dennes fagpreferanse? Innrett deg 
deretter og tenk over hva du vil spørre 
tannlegen om. Men vær fleksibel i 
tilfelle retningen i samtalen endrer 
seg. Det er bare gjennom en rettet 
spørsmålsstilling du finner ut hvor-
dan den du snakker med blir fenget. 
Spør gjerne, for å få informasjon. Hva 
driver din potensielle kunde med, 
hva tenker vedkommende på, hvilke 
krav har denne? Still ikke spørsmål 
som enkelt kan besvares med ja eller 
nei. Og pass på, hva gagn er det i din 
lovprisning av din flotte gnatologiske 
artikulator, når kundens behov slett 
ikke er der. For slike tilfeller finnes 
det et fint ordtak om å holde seg på 
kursen, da skjer det ikke noe galt.

Indirekte ferdigheter

Hjemmeside
Spørsmål: Hvor aktuell er hjemmesi-
den din? Kravet til kunnskapen om  
hvordan lage en hjemmeside har en-
dret seg betydelig i de siste årene. I 

Kundemagnet
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dag må en slik side også være opp-
lysende på en liten telefonskjerm. 
Aktuelle bilder og tekstbidrag er helt 
nødvendige. Hjemmesiden din er ditt 
utstillingsvindu. Lag den forklarende 
og tidsmessig.

Sosiale medier
Benytt deg av muligheten slike platt-
former gir deg. Vanligvis koster ikke 
dette noe, men det tar tid. Men det går  
kanskje an å involvere noen i familien  
eller vennekretsen til å hjelpe til med  
dette. Engasjement på sosiale medier  
betyr imidlertid at en stadig må etterse  
og fornye eller oppfriske innholdet. En  
plattform hvor det ikke kommer noe nytt  
eller ikke er bevegelse mister ganske 
raskt sin attraktivitet, og da mister man  
følgere. Og husk, la det være lett å finne  
deg for den som interesserer seg for det  
du presenterer. Benytt deg av video- 
opptak og lag informative filmer om 
laboratoriet ditt og de teknologiske 
mulighetene du har der. Vi er inne i en  
teknologisk tidsalder som aldri før har 
vært, også i vårt fag.

Blogger
Vil du presentere bedriftens historie, 
kan en blogg være mediet. Den er et 
godt og raskt middel til å nå ut. Til 
støtte for tekstene dine her kan det 
også legges inn korte videoer og bil-
debidrag. Pass på å være aktuell til 
enhver tid, for dette er et «her og nå» 
medium. Til sammen er alle disse, 
nevnte plattformene gode virkemid-
ler til å gjøre bedriften kjent. Men det 
krever tid å holde dem oppdatert.

Brosjyre med bilder
En bildebrosjyre er det klassiske mot-
stykket til online-presentasjonene. 
Men med slike kan du vise din fag-
lige styrke og de høyner synligheten 
til bedriften. Tannlegekontorene kan 
også gi dine brosjyrer videre til sine 
kunder, til forklaring av forestående 
arbeider, for eksempel og de kan leg-
ges ut på venterommet. Brosjyrene 
passer dessuten til å bli sendt med 
vanlig postgang. Om du har besøk av 
en pasient til konsultasjon, så har du 
noe håndfast å gi til vedkommende. 
Stikkord her er «påminner». 

At en slik brosjyre må utføres dyktig, 

informativt og vakkert sier seg sikkert  
selv.  Ulempen med slike, fordi faget 
stadig endrer seg, er at de ganske raskt  
kan bli «gammeldags», utdatert. Men 
om du har adressene til internettplatt-
formene dine trykt på brosjyrene, kan 
det være en lenke til de mest aktuelle 
tingene du vil vise. Slik kan brosjyren 
få et lengre liv og være et bindeledd 
mellom den trykte, håndfaste papir-
brosjyren og den digitale presentasjo-
nen firmaet ditt har.

Om det er en internettpresentasjon eller  
en klassisk brosjyre så vend deg til å  
være «proff» på begge deler! Vi er fag- 
folk innen tannteknikk, men ikke nød- 
vendigvis innen webpresentasjon. 
Våre kunder vil se profesjonalitet også  
på det området og det er hva de må få.

Særpreg
Gjør navnet ditt til en merkevare. La  
ingen kunne forbinde deg og ditt la-
boratorium med noen annen. Når alt 
kommer til alt er det dette som er sum- 
men av de målene du har satt deg. Til  
dette hører også det å være fremtidsret-
tet. Få fram det du har å by på. Hvilke 
fordeler din nye kunde kan vente å få.  
Samtidig, glem ikke å påminne dine 
faste kunder om din kompetanse og 
evne til å følge med. La navnet ditt, (og  
eller firmanavnet) alltid være forbundet  
med din fagkunnskap, så når du hen-
vender deg til en ny, potensiell kunde, 
skulle navnet ditt allerede ha gjen-
kjennelsesverdi – som noe positivt! 
Ellers blir du bare en del av mengden. 

Glem heller ikke å nevne godt ansette 
leverandører som du bruker til inn-
kjøp av materialer eller som under-
leverandører. At depotene du bruker 
også leverer materialer til tannlegen 
er slett ingen ulempe. Derfor er det 
smart å skaffe seg gode forbindelser, 
som begge har fortjeneste av. Benytt 
deg av disse mulighetene! Slike kon-
takter er også fine som partnere om 
en vil arrangere et kurs av interesse 
for både tannlegekunder og tanntek-
nikere. Mer om det senere.

Målgruppe
Ha klart for deg målgruppen din. Det 
høres vel litt unødvendig å si? Men 
vet alle hvem det egentlig er? Faktisk 

Målgruppe

Brosjyre
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så er dette ofte ikke helt forankret 
i hodet, og det er for vårt fag nokså 
spesielt. Er det tannlegen eller er det 
pasienten? I den trehjørnede konstel-
lasjonen Kunde-Pasient-Laboratorium 
kan dette være litt diffust. Vi arbeider 
for sluttbrukeren som er pasienten. 
Det er denne som bærer arbeidet vårt. 

Oppdragsgiveren, tannlegen, er alltid 
den medisinsk ansvarlige. Denne be-
stemmer hva som skal gjøres og det 
er han/hun som betaler for våre ar-
beider. Derfor er det tannlegene som 
er vår primære målgruppe. Det er en 
fordel å alltid ha det klart i tankene!

Stå på
Jeg har allerede nevnt dette ovenfor. 
Og grunnen til at det er så viktig, vil 
jeg vise enda en gang: Forbli aktiv! 
Også om ikke alt går helt etter boka 
alltid. Slik kan nok skje, men er heller 
unntaket. Innsats nytter. Her gjelder 
det å ha utholdenhet. Om vi lar en tråd 
bli revet over, så begynn på nytt. Hvis 
ikke så vil jo alle våre tidligere bestre-
belser være til ingen nytte.

Oppfølgingen
Etter all denne innsatsen, glem ikke 
at alt sammen må følges opp. Det kan 
være det å legge ut ny informasjon 
om ditt laboratorium, at du har fått 
positiv tilbakemelding fra en pasient 
eller hva det det nå måtte være. Vent 
ikke for lenge! De potensielle, nye 
kundene glemmer lett, for hverda-
gen krever sitt og tilbyderne mange. 
Mange av de potensielle har kanskje 
ikke bekjent noen spesiell interesse, 
men kan likevel gjerne ha et ønske 
om å bli kontaktet og venter kanskje 
på oppmerksomhet fra deg og at du 
viser at du vil verdsette dem som nye 
kunder av ditt laboratorium.

Jeg vet det, du vil nå si: «Når skal jeg 
klare å gjøre noe slikt?» Da vil jeg av-
slutningsvis bare si: Det er viktig og 
avgjørende å bli aktiv. Å være frem-
synt bedriftseier er sjelden 9-4. Jeg har  
her gitt noen tips som krever innsats, 
men jeg håper de kan være til inspira-
sjon for deg som vil gjøre ditt laborato-
rium kjent og attraktivt.

     

E-post

Vanlig post

Anbefaling

Om forfatteren

Etter at Frank Engemann  
sluttet som tannteknisk  
bedriftseier har han satset  
videre på coaching og  
rådgivning. Han sier:  
«Med min faglige bakgrunn 
som laboratorieeier vil jeg nå 
gjerne møte og hjelpe  
kolleger med prosessutvikling,  
markedsføring eller mentor-
virksomhet og gi støtte til 
dette.»



| 14 |   Tenner i Fokus  |  Oktober 2022

| 14

| 14

Individualisering

Hva ønsker du?

Enkel oppsetting

Universal

Detaljert morfologi

Tilpasset bittfunksjon

Digital arbeidsflyt

Økonomi

Høy estetikk

Flexibilitet

Artic®

Økonomisk og pålitelig tannlinje

Økonomi: Økonomisk tannlinje for tilfeldig eller lavpris-proteser

Pålitelig og forutsigbar: Takket være digital produksjon forandres 
aldri produktet,så dine resultat alltid er replikerbar og de (speil-
vendte) formene passer perfekt sammen.

Tradisjonelt eller digitalt arbeidsflyt: Enkel arbeidsflyt uansett om 
du velger digitalt eller tradisjonelt arbeidsflyt. 

Prøv 
gratis!

Kontakt:
For mer informasjon gå inn på vår 
nett side kulzer.com/nordic eller 
kontakt vår lab specialist: 

Alaa Mouhsen 
Lab Specialist
Tel: +46 (0)70 - 545 28 68
alaa.mouhsen@kulzer-dental.com

Med vårt Small Assortment-kit (SMASS) kan du prøve både 
Mondial og Delara i 4 uker uten kostnad. Etter 4 uker velger du 
bare om du vil fylle på de anvendte tannsettet eller retunere uten 
kostnad. Ved påfylling betaler du kun for anteriore sett og får de 
posteriore kostnadsfritt

Prøv gratis i 4 uker!

Pala Premium: Pala Premium holder den høyeste 
standard både når det gjelder kvalitet og funksjon. 
Den er perfekt for implantatkonstruksjoner. 

Pala Idealis: Med sine naturlig reduserte kusper er 
Pala Idealis perfekt for den eldre pasienten.

Pala Mondial: Pala Mondial har foruten sitt naturlige 
utseende vist seg å ha høy motstandskraft for slitasje. 

PalaVeneer:  Basert på Pala Premium og Pala Idealis, 
er PalaVeneer perfekt når du har begrenset med plass.

Pala Mix & Match
Frihet og flexibilitet.  
 
Kombiner som du vil for å oppnå 
individuelle resultat. 

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

Enkel håndtering for forutsigbare resultater: Polerings buffer,  
en perfekt fargegjengivelse, selv når du endrer basis formen,  
og optimalisert incisal kant - alt dette forenkler oppsett prosessen.

Verdi for pengene: En tannlinje for alle indikasjoner.

Estetikk: Blålig effekt for et friskt og naturlig utseende, 
sammen med moderne skyggelegging, gir en levende  
overflate struktur og dynamisk lysbrytning.

Fleksibilitet:  Hele spekteret av nyanser, prosess optimalisert  
og anatomiske former, utmerket funksjonalitet og estetikk for  
alle indikasjoner og set-up alternativer.

kulzer.com

Annons_Pala-Delara_Artic_NO_420x297.indd   1Annons_Pala-Delara_Artic_NO_420x297.indd   1 2022-01-05   15:16:042022-01-05   15:16:04
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Norges Tannteknikerforbund avholdt ordinært årsmøte fredag 9. september på Fornebu. 
Bjørn Erik Markmanrud ble gjenvalgt som styreleder. Det ble lagt frem regnskap for 
2021, vedtatt Mål- og aktivitetsplan samt budsjett for 2023. 
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto: Anton Markmanrud

Ursula Marta  
Andersen

Anke  
Isohuhta

Petter Dahl

Bjørn Erik  
Markmanrud

NTTF årsmøte 2022

Øyvind Angell  
Fagermo

Valg
Tradisjonen tro ble det gjennomført 
valg til NTTFs styre samt komiteer og 
utvalg i NTTF. En enstemmig valgko-
mite innstilte på gjenvalg av styrele-
der Bjørn Erik Markmanrud og han 
ble valgt ved akklamasjon. Anke Iso-
huhta ble valgt som nytt styremedlem 
og Stein Aanerud ble gjenvalgt som 
vara til styret. Nestleder Petter Dahl og 
styremedlemmene Ursula Marta An-
dersen og Øyvind Angell Fagermo var 
ikke på valg. I tillegg ble det valgt folk 
til NTTFs komiteer og utvalg. 

Valgkomiteen foreslo å legge ned Råd-
givende utvalg for Servicekontoret.  
Dette utvalget, som er rådgivende over- 
for styret, ble opprettet i 2016 etter 
organisasjonsomleggingen hvor NTTF 
gikk fra å være en organisasjon for la-
boratorieeiere til å være en organisa- 
sjon for tannteknikere med norsk auto-
risasjon. Årsmøtet sluttet seg enstem-
mig til forslaget. 
 

Det finnes nå følgende utvalg og komi-
teer i Norges Tannteknikerforbund:
- Utdanningskomite
- Arrangementskomite
- Redaksjonsutvalg for TIF
- Hederstegnkomite
- Kontrollkomite
- Valgkomite

Mål- og aktivitetsplan
Årsmøtet vedtok en ny mål- og aktivitets- 
plan. Den inneholder fem hovedpunkter:
- Drive pasientrettet informasjon, gjøre  

tannteknikeren og faget kjent i befolk- 
ningen samt fremme norsk tannteknikk

- Arbeide for en sterk og samlet medlems- 
organisasjon samt fremme samarbeid  
og etablere nettverk mellom NTTFs 
medlemmer 

- Videreutvikle innholdet i medlem-
skapet for den autoriserte tanntekni-
keren

- Styrke innholdet i autorisasjonsord-
ningen

- Videreføre samarbeidet med tann-
teknikerutdanningen og bidra til 
best mulige rammebetingelser for 
opplæringsbedriftene 

Forbundets økonomi 
På tross av pandemi og nedstengning  
har NTTF har klart seg relativt bra gjen- 
nom 2021. Resultatet viser et overskudd  
på kr. 208 640 som i all hovedsak skyl- 
des at forbundet har fått refundert nesten  
200 000 kroner fra NAV. Men også på 
andre poster, spesielt reise- og møte-
kostnader, har det vært innsparinger da  
det i stor utstrekning har vært avholdt 
digitale møter. 
Medlemskontingenten ble økt med kr. 
75 i året og vil fra 01.01.23 være på 
kr. 3050 i året. Serviceavgiften økes fra 
samme dato med et beløp svarende til 
konsumprisindeksen. 

NTTF gratulerer!
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Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto: Anton Markmanrud, Os Tannteknikk og Kongsvinger Centrallaboratorium

Fagsamling 2022
- sterkere sammen!

Fagsamling 2022 ble avholdt 9.–10. 
september på Quality Hotel Expo på 
Fornebu, rett utenfor Oslo. Hotellet le-
verte en flott ramme for arrangemen-
tet, inkl. god mat og pausebuffet. 

Det var den første samlingen på tre år  
og kanskje det var medvirkende til det  
rekordstore antall deltakere og utstillere.  
Samlet sett var det nesten 200 påmeldte  
til fagsamlingen og hele 21 utstillere fra  
inn- og utland. Vi har ikke vært så mange  
i nyere tid. Det var svært gledelig at  
NTTF kunne tiltrekke så mange tann-  
teknikere, både medlemmer og ikke- 
medlemmer.

Foredrag
Professor Jostein Grytten (UiO) holdt 
åpningsforedraget om Tannhelsetje-
nesten og tannhelsen – fortid, nåtid og 
framtid. Han kom også inn på hvilken 
betydning dette kan får for tanntekni-
kere; et emne som ble utdypet av tann-
tekniker Martin Feldmann. 

Deltakerne kunne også få med et fore-
drag om Bruk av bittskinner ved smerter  
i ansikt og kjever ved professor Trond Inge  
Berge (UiB) og et foredrag av tanntek-
niker Federico Presicci om Zirkonia: 
Estetikk – styrke – holdbarhet. 
 
Workshop og utstilling
Nytt på årets fagsamling var fire såkalte  
workshops. Det er vel mer korrekt å 
kalle dem presentasjoner eller demon-
strasjoner, men vi valgte å bruke ordet 
«workshop» for nemhets skyld. 

Det var begrenset antall plasser på hver  
workshop, men med seks workshop se-

sjoner i programmet var det sikret plass  
til alle deltakerne i løpet av fagsamlingen.  
Tanken var at når man ikke var på work- 
shop, så kunne man bruke tid i utstil-
lingen. Det vil si at 2/3 av deltakerne 
var på workshop og 1/3 var i utstillin-
gen til enhver tid. I tillegg var det også 
økter med kun tid i utstillingen som vi 
håper bidro til at alle – både deltakere 
og utstillere – fikk brukbar med tid 
med hverandre. 

Digital fremstilling av proteser ved 
tanntekniker Rasmus Ekeholm ga del-
takerne en forståelse av fremgangs-
måten for å kunne produsere digitalt 
fremstilte proteser fra avtrykk til fer-
dig protese. Deltakerne fikk også en 
presentasjon av materialer. 

Hvorfor passer ikke bittskinnen ved 
tanntekniker Rune Hansen var en pre-
sentasjon av ulike typer skinner. Han 

var også innom artikulering og utfor-
ming samt fordeler og ulemper mellom 
analog og digital fremstilling. 

Behandling av Zirkonia ved tanntek-
niker Stein Aanerud så på for- og etter-
behandling, forskjellige typer Zirkonia 
og hvordan man får det best mulige re-
sultatet. Det var også noe om sintring, 
sliping, porselensbrenning mm. 

Digital implantatprotetikk ved tann-
teknikere Thomas Østvold og Stian 
Udahl så på fordeler og ulemper ved 
de forskjellige løsningene og produk-
sjonsmetodene. Hvilke problemstillin-
ger man møter under tilvirkning og 
hvordan kan de løses på en god måte. 

Fest 
Tradisjonen tro ble det holdt vennefest 
fredag hvor Hit Station spilte opp til 
dans. Det var også rik anledning til å 
slå av en prat med nye og gamle kol-
legaer, både under festen, men også 
i lunsj- og kaffepauser gjennom de to 
dagene.

Årets fagsamling ble avholdt på Fornebu og samlet et rekordstort antall deltakere og 
utstillere. Programmet bød på tre spennende foredrag, fire interessante workshop, en  
innholdsrik utstilling og sosialt samvær. Tilbakemeldingene viser at deltakerne var 
svært fornøyde med fagsamlingen.
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 FOREDRAG
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UTSTILLING
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VENNEFEST
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Tusen takk  
til alle utstillere på  
Fagsamling 2022!

Din trygga leverantör
av ortodontiprodukter 
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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

NORSK ORTHOFORM DEPOTS UTDANNELSESFOND

Utdeling av stipend
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no | Foto: Øyvind Angell Fagermo 

Verv en tanntekniker!
Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke legitimiteten vår og dels for å bedre økonomien. Styret håper 
du vil bidra til at vi blir flere medlemmer. Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00 eller medlem@nttf.no

Du finner innmeldingsskjema på NTTFs nettside: www.nttf.no/medlemskap

NTTF og Norsk Orthoform Depot (NOD) 
hadde gleden av å få dele ut stipend 
fra NODs Utdannelsesfond til  
Øyvind Johansen under åpningen av 
Fagsamling 2022.

Medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan søke 
om stipend fra Norsk Orthoforms Utdannelsesfond 
til etterutdanning. I år var stipendet på kr. 15 000.

Øyvind skal bruke stipendet på kurset Master Class 
in Digital Dentures som avholdes i Bologna i Italia 
19.-23. oktober 2022. På kurset skal deltakerne lære 
om prosessen med digitale proteser ved hjelp av det 
digitale protesesystemet integrert i 3Shape Dental 
System CAD-programvaren. Basert på skanninger 
vil tennene bli satt opp i henhold til estetisk og 
funksjonelle retningslinjer. En protese vil bli frest 
ved hjelp av PrograMill fresemaskin. Det skal testes 
programvare og designes en digital protese. 

Stipendet vil dekke kursavgiften og reisekostnader 
dekkes av arbeidsgiver.  

NTTF gratulerer!
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Nobel Biocare Norge AS, 2022. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel 
Biocare. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. All product images are for illustration purposes only and may not be an exact representation of 
the product. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

nobelbiocare.com/en-no/nobelprocera-zirconia-implant-bridge

NobelProcera®
NEW

Implant Bridge
Zirconia
The

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

Available in 10 VITA shades

Use angulated screw channel to
improve buccal access

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

GJØR DIN HVERDAG ENKLERE!

SUPER SCOPE
LUPE

Pentax optikk med 2,5 x forstørrelse og  
stort synsfelt. Arbeidsavstand 30 cm.
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Avtale ved salg av 
aksjer
Jeg er i ferd med å selge aksjene i laboratorieselskapet mitt. Selger 
har presentert en lang og komplisert aksjekjøpsavtale på 25 sider. 
Er det i det hele tatt nødvendig med en slik avtale? Er det ikke slik 
at et aksjekjøp blir regulert av kjøpsloven? 

n.n

Det er korrekt at et aksjekjøp som 
utgangspunkt vil reguleres av kjøpsloven. 
I de fleste tilfeller vil det likevel være 
i både selgers og kjøpers interesse å 
regulere salget i særskilt avtale, likevel 
slik at kjøpsloven kommer til anvendelse 
hvor ikke annet er avtalt.

Siden selger har presentert utkast til en 
aksjekjøpsavtale som de ønsker benyttet 
på aksjekjøpet, er det svært viktig at du 
gjennomgår avtalen, særlig med tanke på 
hvilke forpliktelser og garantier du som 
selger blir pålagt. I denne sammenheng 
kan det være aktuelt å innhente juridisk 
bistand.

En aksjekjøpsavtale kan ha svært 
ulikt innhold og omfang, blant annet 
avhengig av type transaksjon, hvor stor 
aksjepost som selges, type virksomhet 
og kjøpesummens størrelse og 
beregningsgrunnlag.

I mange tilfeller benyttes det avtalemaler 
som grunnlag for utarbeidelse av 
aksjekjøpsavtalen. Det som da ofte skjer 
er at malen ikke i tilstrekkelig grad 
bearbeides og tilpasses i forhold til den 
kontrete transaksjonen, eksempelvis slik 
at en omfattende og «tung» avtalemal 
benyttes på en transaksjon som ikke 
trenger mer enn en «lettere» avtalemal.

En enklere utformet aksjekjøpsavtale er 
ofte tilstrekkelig i tilfeller hvor kun er 
en begrenset aksjepost som skal selges, 
dersom selskapsverdien/kjøpesummen 
er begrenset eller ved konserninterne 
overdragelser.

En aksjekjøpsavtale mellom uavhengige 
parter bør i alle tilfeller inneholde 
følgende bestemmelser:
1. Angivelse av selger og kjøper, 

inkludert organisasjonsnummer og 
adresse

2. Bakgrunn for salget

3. Definisjoner

4. Kjøpesum, inkludert eventuell 
mekanisme for kjøpesumsberegning

5. Overtakelsesdato

6. Kjøpers og selgers betingelser for 
overtakelse

7. Selgers og kjøpers forpliktelser ved 
overtakelse

8. Forpliktelser i perioden frem til 
overtakelse

9. Kjøpers garantier

10. Selgers garantier

11. Misligholdsbestemmelser (eks. 
erstatning ved avtalebrudd)

12. Konfidensialitet

13. Lovvalg og tvisteløsning

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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Det finnes ulike alternativer for angivelse 
av kjøpesummen og mekanismer for kjøpe- 
sumsberegningen. Vanlige modeller er:

- Fast kjøpesum. Her skal det ikke 
foretas noen etterfølgende justering av 
kjøpesummen

- Estimert kjøpesum basert på en 
forutsatt egenkapital i selskapet per 
overtakelsesdato

- Estimert kjøpesum med 
prisreguleringsmekanismer basert 
på for eksempel netto gjeld og 
arbeidskapital per overtakelsesdato.

I noen tilfeller vil det kunne være aktuelt 
å avtale et mulig tilleggsvederlag til 
kjøpesummen, for eksempel i form av en 
såkalt «earn out», eksempelvis basert på 
fremtidige selskapsresultater.

Ofte vil selgers garantier og følger av 
brudd på garantiene være gjenstand for 
forhandling mellom partene, og selger 
bør lese den såkalte «garantikatalogen» i 
aksjekjøpsavtalen svært nøye for å avklare 
innhold og omfang av selgergarantiene.

Innholdet og omfanget av selgergaran-
tiene vil kunne variere, fra enkle mini-
mumsgarantier til en svært omfattende 
garantikatalog, inkludert forhold som har 
fremkommet etter gjennomført due dili-
gence (kjøpers selskapsgjennomgang). Det 
er uklart hvor omfattende garanti- 
katalogen er i aksjekjøpsavtalen du har 
fått oversendt, men det er grunn til å anta 
at den er nokså omfattende, tatt avtalens 
størrelse i betraktning. 

En enkel aksjekjøpsavtale vil ofte baseres 
på at selger avgir minimumsgarantier 
og at kjøpers krav ved brudd på 
kontrakten reguleres av bakgrunnsretten 
(kjøpsloven). Dette medfører at kjøper 
ved et garantibrudd som utgangspunkt 
kan kreve erstatning, prisavslag, heving 
og retting. I slike tilfeller må selger 
om ønskelig konkret kreve endringer i 
avtalen som begrenser selgers ansvar. 
Det kan for eksempel gjøres vet at det 
avtales at kjøper ikke skal kunne gjøre 
andre krav gjeldende enn erstatning ved 
garantibrudd eller avtalen for øvrig, samt 
at erstatningsansvaret begrenses i beløp 
og tid.

Lykke til med aksjesalget!

-o0o-

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

3D-PRINTERSYSTEM 
P4000
KOMPLETT PAKKE SOM KOMPLETTERER 
ZIRKONZAHNS DIGITALE ARBEIDSFLYT

Med det nye P4000 3D-printersystemet tilbyr Zirkonzahn 
tannleger og tannteknikere en forhåndskonfi gurert pakke spesielt 
utviklet for tannarbeid og brukes til å produsere tannmodeller 
laget av plast.

Systemet inkluderer P4000-skriveren, Zirkonzahn.Slicer-
programvaren, L300 herdelampen og kan ideelt kombineres med 
Printer Resin Waterbased Beige fra Zirkonzahn.

SKANNER

NY! Intraoral skanner 
Detection Eye

MODELLERING OG 
POSISJONERING

NY! Programvare 
Zirkonzahn.Slicer og 
Zirkonzahn.Modifi er

PRINTER

NY! 3D-printer P4000 og 
Printer Resin Waterbased 

Beige

LYSHERDING

NY! Herdelampe 
L300 GIPSFRI 

ARTIKULASJON

NY! JawAligner 
PS1 og ZS1

  MER INFO
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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/forening/
norges-tannteknikerforbund

Telefon 23 20 79 00 
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.
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www.vita-vionic.com
Les mer:

Få mer ut av CAM systemet ditt med 
VITA VIONIC VIGO tenner, designet for 
digitalt produserte helproteser.

VITA VIONIC VIGO®

Utvid dine muligheter.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:
Plandent AS    22 07 27 27
VITA Kari Saksa  0046 70 002 92 31
post@plandent.no | k.saksa@vita-zahnfabrik.com

3585NO_VIONIC_Anzeige_A4_Branding_Ad_216x303.indd   13585NO_VIONIC_Anzeige_A4_Branding_Ad_216x303.indd   1 06.09.2022   08:29:4106.09.2022   08:29:41
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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

PASIENT DIAGNOSE TEKNOLOGIER
3D virtuell reproduksjon av pasienter med 
PlaneSystem® og Face Hunter 3D ansiktsscanner

INNOVATIVE DESIGNKONSEPTER
Med Zirkonzahn.Modellier og 
Zirkonzahn.Modifi er software

M2 MILLING UNIT COMFORT LINE
Maskiner med ett eller to fresekamre, og den 
ekstra store Teleskoper Orbit Ø 125 mm

Ø 95 Ø 98 Ø 106 Ø 125

NORDENTAL 03/11 – 05/11/2022

S300 ARTI SCANNER, PLASSBESPARENDE
Rask, med høyoppløste kameraer, og en scan-
presisjon på ≤ 10 µm

LIVE UNDER NORDENTAL:

 INTRAORAL SCANNER OG  3D PRINTER 
For en fl eksibel og validert arbeidsfl yt

100 % HJEMMELAGET I DOLOMITTENE
ALT FOR DIN ARBEIDSFLYT

I hjertet av alpene produserer vi alt på egenhånd. Basert på grunnleggende verdier som; disiplin, innovasjon, 
tillit og ansvar. Våre råvarer kommer kun fra utvalgte leverandører. Under ett tak utvikler vi nye visjoner, 
materialer og teknologier. Vi tilbyr teknisk støtte og opplæring for tannleger og tannteknikere, slik at de skiller 
seg ut i mengden med kvalitet.

MER 
INFORMASJON

 DENTALE MATERIALER & PRETTAU® ZIRCONIA
Bredt spekter av materialer og zirconia typer, med 
fargegradering eller Gradual-Triplex-Technology

Prettau® 3 Dispersive®


