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Endelig blir det Fagsamling! Ventetiden  
er snart over. Det vil bli åpnet for påmeld- 
ing allerede i begynnelsen av juni måned. 

Fredag 9. september braker det løs på  
Quality Hotel Expo på Fornebu. Vi møtes  
i utstillingsområdet som rommer mer 
enn 20 utstillere fra Norge og flere andre  
europeiske land – det er jo helt fantastisk! 
Det vil være gode, gamle kjente, noen ikke  
så kjente og noen helt nye utstillere og de 
vil vise fram det siste nye på markedet.  
Du vil også kunne finne akkurat det du 
trenger innen utstyr og arbeidsklær og 
ting du ikke visste at du har behov for. 
Så dette gir en god mulighet til å bruke 
tid i utstillingsområdet og bli kjent med  
utstillerne. 

I utstillingsområdet er det også god plass  
til å mingle med «gamle» kjente eller med  
nye forbindelser. Her er også resepsjo-
nen, kaffe-, softis- og popkornmaskiner.  
Noe for enhver smak altså!

Det vil være fire workshops (presenta-
sjoner eller demonstrasjoner) med ca. 
45 min. varighet hver for å gi oss en 
god innsikt i de temaene som blir pre-
sentert. De fire workshopene vil være: 
Digital fremstilling av proteser, Be-
handling av Zirkonia, Digital implan-
tatprotetikk og Hvorfor passer ikke 
bittskinnen? Enda en god grunn til å 
stille på Fagsamling 2022!

Det vil også bli tre store foredrag, to på 
fredag; «Tannhelsa i Norge i dag og i frem- 
tida» av professor Jostein Grytten og «Bruk  
av bittskinner ved smerter i ansikt og  

kjever» av professor Trond Berge og ett 
på lørdag; «Zirkonia – estetikk, styrke og  
holdbarhet» med tanntekniker Federico  
Presicci. Husk at du som medlem i NTTF  
samler poeng til diplomgivende etter-
utdanningsprogram ved å delta!

NTTF har også invitert Tannlege-
foreningen, Tannpleierforeningen og 
Tannhelsesekretærforbundet til å ha 
informasjonsstand, så da vil hele tann-
helseteamet være til stede, en fin måte 
å få litt informasjon om deres hverdag 
og arbeidsoppgaver.

Selvfølgelig skal jeg ikke glemme at vårt  
eminente rådgivningstorg vil være til 
stede med advokat Aleksander Ryan, 
som har vært med oss i mange år, og 
kjenner bransjen godt. Sindre Solberg 
Olsen fra Storebrand kommer også slik 
at du kan få informasjon om pensjon og 
forsikringer.

Jeg har ikke tenkt til å utelate vennefes-
ten, for den er jo ett høydepunkt! Denne 
vennefesten blir litt anderledels en tid-
ligere vennefester – Hit Station kom-
mer! Har du ikke hørt om de? Her er en 
liten omtale: Hit Station vil garantert få 
stemningen i taket med masse energi! 
Hit Station består av Morten Fredheim i  
spissen (kjent fra bl.a. The Voice), Rune  
Grandrud og Sturle Nøstvik. De spiller  
alle typer musikk, fra ballader til det som  
topper hitlistene i dag! De skal ha et impo- 
nerende lys, røyk- og lasershow!

Helt til slutt vil jeg vil også rette en 
stor takk til daglig leder i NTTF, Helle 

Hagenau, som trekker i alle trådene og  
holder orden på alt og alle detaljer, alle 
avtaler, påmeldinger og ekstrautgaven 
av Tenner i Fokus. Jeg vil også takke 
alle i Utdanningskomiteen som har 
skaffet foredragsholdere og instruk-
tører til workshopene og Arrange-
mentskomiteen som tar seg av alt det 
praktiske.

Vi har som mål å gi dere en Fagsamling 
2022 som motiverer, inspirerer og gir 
positive refleksjoner mot en særdeles in-
teressant fremtid for oss tannteknikere  
og hele tannhelseteamet.

Jeg vil ønske deg velkommen til en fantas- 
tisk Fagsamling 9.-10. september 2022.

Entusiastisk hilsen

For en Fagsamling dette vil bli!

Bjørn Erik Markmanrud Styreleder NTTF

V E L K O M M E N
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Fredag 9. september

08.00 – 09.00 Registrering

09.00 – 10.00

Tannhelsetjenesten og tannhelsen – fortid, nåtid og framtid.
Hvilken betydning kan dette få for tannteknikere?
Åpningsforedrag av Jostein Grytten, professor i samfunnsodontologi
Kommentar ved tanntekniker Martin Feldmann

10.15 – 11.00 Workshop sesjon nr. 1

11.00 – 12.15 Tid i utstillingen

12.15 – 13.00 Workshop sesjon nr. 2

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.00
Foredrag av professor Trond Inge Berge om Bruk av bittskinner ved 
smerter i ansikt og kjever

15.15 – 16.00 Workshop sesjon nr. 3

16.00 Registrering årsmøte

16.15 Årsmøte

18.00 Fritid

19.30 Litt godt for ganen 

20.00 Vennefest

Lørdag 10. september

09.00 – 09.45 Workshop sesjon nr. 4

09.45 – 11.00 Tid i utstillingen

11.00 – 11.45 Workshop sesjon nr. 5

12.00 – 13.00
Foredrag av tanntekniker Federico Presicci om Zirkonia: Estetikk – 
styrke – holdbarhet

13.00 Lunsj

14.00 – 14.45 Workshop sesjon nr. 6

15.00 Avslutting

P R O G R A M
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Tannhelsetjenesten og tannhelsen  
– fortid, nåtid og framtid
Hvilken betydning kan dette få for tannteknikere?
Av Jostein Grytten, professor i samfunnsodontologi, Universitetet i Oslo
Kommentar ved tanntekniker Martin Feldmann

Det har vært til dels store endringer i tannhelsetjenesten og 
i tannhelsen i Norge over de siste tiår. I foredraget vil vi få et 
historisk tilbakeblikk og beskrive disse endringene. 

I privat sektor har pasientenes stilling blitt styrket, samtidig 
som fremvekst av kommersiell kjeder har utfordret de tradi-
sjonelle praksisformer som solo- og de små gruppepraksiser. 

Tannhelseforbedringene har vært markante, noe som har ført  
til at behandlingsprofilen er i ferd med å endre karakter fra såkalt  
nødvendig tannbehandling til mer kosmetisk tannpleie. 

Samtidig har et økende antall private tannleger fått for lite 
å gjøre, noe som reiser problemstillinger knyttet til overbe-
handling og hvor mange tannleger det blir behov for i frem-
tiden. 

Implikasjoner for tannteknikerfaget diskuteres så i lys av 
de sentrale utviklingstrekk i tannhelsetjenesten og i tann-
helsen.

Å P N I N G S F O R E D R A G

Jostein Grytten Martin Feldmann
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Bruk av bittskinner 
ved smerter  
i ansikt og kjever
Av professor Trond Inge Berge, Universitet i 
Bergen og Haukeland Universitetssykehus

Foredraget vil handle om smerter i ansikt og kjever, som 
ikke er forårsaket av tenner.

Temporomandibulære (TMD) lidelser vil stå sentralt, med 
utgangspunkt i Helsedirektoratets faglige veileder for diag-
nostikk og behandling. TMD omfatter både symptomer og 
funn i tyggemuskulatur og kjeveledd. 

Indikasjoner for og bruk av bittskinner blir spesielt vektlagt. 
Mulige virkningsmekanismer ved bruk av bittskinner blir 
omtalt. Feil utforming og bruk av bitskinner kan gi alvorlige 
bivirkninger, og eksempler på dette omtales.

F O R E D R A G

Trond Inge Berge

Zirkonia:  
Estetikk – styrke – 
holdbarhet
Av tanntekniker Federico Presicci, Zirkonzahn

During the lecture, DT Federico Presicci will illustrate the 
potentials of zirconia reconstructions for last-generation 
dental laboratories. In this context, Federico will illustrate 
different zirconia typologies, explaining material properties 
and indications of use. The lecture will continue with a 
presentation of complex clinical cases. By means of a step-
by-step presentation, Federico will demonstrate working 
protocols from design to finalisation techniques, showing 
how state-of-the-art software automations can facilitate 
considerably the design of bar-supported Toronto bridges 
made of zirconia. An overview of the latest innovations 
concerning zirconia materials will also be outlined. 

• Demonstration of working protocols from design to 
finalisation techniques

• Explanation of innovative software automations for  
bar-supported zirconia Toronto bridges

• Presentation of different zirconia materials and their 
properties for improved aesthetics

Foredraget holdes på engelsk.

Federico Presicci
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Utstillingsområde
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W O R K S H O P

Foto: Ivoclar Vivadent Foto: Sunna D. Stephensen

Hvorfor passer 
ikke bittskinnen?
Kursholder: Tanntekniker Rune Hansen,  
Tromsø Tannteknikk

Det vil være en kort presentasjon av ulike typer skinner. 
Vi skal innom avtrykk, gipsmodeller, artikulator, utforming 
og materialer samt fordeler og ulemper mellom analog og 
digital fremstilling. 
Hovedvekten blir på artikulering og utforming.

Digital fremstilling 
av proteser
Kursholder: Tanntekniker Rasmus Ekeholm, 
Ivoclar Vivadent

Har vil du få en forståelse av fremgangsmåten for å kunne 
produsere digitalt fremstilte proteser. Workshopen vil vise 
hvordan du skal gå frem fra avtrykk til ferdig protese og det 
vil være presentasjon av materialer underveis. 

Rasmus Ekeholm Rune Hansen

På årets fagsamling skal vi ha fire såkalte workshops. Det er vel mer korrekt å kalle dem 
presentasjoner eller demonstrasjoner, men vi bruker ordet «workshop» for nemhets 
skyld. Hver workshop vil vare i 45 minutter. 

Vi håper at deltakerne vil få en innsikt i temaene og kanskje lyst på å lære mer. Det vil også bli tid til å 
stille spørsmål. Det er satt at tid til seks workshop sesjoner. Det betyr at hver deltaker vil få to sesjoner 
som kan brukes i utstillingen, i tillegg til allerede programfestet tid. 
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Foto: Zirkonzahn

Behandling av  
Zirkonia
Kursholder: Tanntekniker Stein Aanerud,  
Innlandet Dental

Hvordan behandler man zirkonia? Vi skal se på både for- og 
etterbehandling og forskjellige typer zirkonia, herunder den 
monolittiske. Det vil bli noe om sintring, sliping, porselens-
brenning mm. 
Hva gjør man og hvorfor gjør man det? Hvordan får du det 
beste mulige resultatet?

Stein Aanerud

Foto: Dentalstøp

Digital implantat-
protetikk
Kursholdere: Tannteknikere Thomas Østvold og 
Stian Udahl, Den-Tech 

Titan base eller en individuell løsning? Ligger det begrens-
ninger ved bruk av digitale avtrykk? Hvilke alternativer fin-
nes når det kommer til digitalt fremstilt implantatprotetikk? 
Hva er fordelene og ulempene ved de forskjellige løsningene 
og produksjonsmetodene? Hvilke problemstillinger man 
kan møte under tilvirkning av implantatretinerte løsninger, 
og vise hvordan man kan løse de på en god måte.

Thomas Østvold Stian Udahl
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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 impone-
rende lys, røyk- og lasershow. 

Husk å pakke festklærne, danseskoene 
og det gode humøret!

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

Påmelding 
Du påmelder deg vennefesten samtidig som du  
påmelder deg fagsamlingen. 

Pris: 795 kr/person

Prisen inkluderer:

• Tre retters middag
• Aperitiff
• Underholdning
• Levende musikk

Øvrige drikke er for egen regning.
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Sted
Quality Hotel Expo
Snarøyveien 20
1360 Fornebu
Tlf. 67 11 70 00
E-post: q.expo@choice.no
www.nordicchoicehotels.no/hotell/
norge/oslo/quality-hotel-expo/

Transport
Fra Gardermoen 
Ta flytoget til Lysaker. Bytt der til 
buss 24, 28, 31, 31E eller 81 til 
Fornebuparken. 

Fra Lysaker, Nationaltheatret stasjon 
m.fl.
Ta buss 24, 28, 31, 40 eller 81 retning 
Snarøya.
Holdeplass Fornebuparken.

Fra Oslo Sentralstasjon
Ta buss 31 eller 31E retning Snarøya 
fra Jernbanetorget.

Parkering: Det er innendørs 
parkeringsplasser i kjelleren under 
hotellet. Prisen er 150 NOK per døgn 
ved forhåndsbetaling, som anbefales 
ved overnatting. Ellers betaler du 
20kr for første time, deretter 10 kr per 
påbegynte 20 min.
Det er ladestasjoner under hotellet.

Deltakeravgift
Tanntekniker mm.  kr 1799
Besøkende i utstillingen  kr 500
Studenter  kr 200

Deltakeravgiften
Deltakeravgiften dekker alle foredrag, 
tilgang til utstillingen og workshops, 
møtefasiliteter og bevertning
på dagtid inkl. lunsj og kaffepauser 
både fredag og lørdag.

Vennefest
Påmelding til vennefesten skjer sam-
tidig som påmelding til fagsamlingen. 
Vennefesten er fredag 9. september 
kl. 20.00
Pris:  kr 795
Prisen dekker:
- 3-retters middag
- Aperitiff
- Underholdning
- Levende musikk v/Hit Station

Hotell
Deltakerne skal selv booke hotell. 
Etter påmelding vil deltakerne få 
tilsendt bookingkode som garanterer 
nedenstående priser frem til og med  
17. august. 

Enkeltrom  
m/frokostbuffet og wifi,  
pr. natt kr 895

Dobbeltrom  
m/frokostbuffet og wifi,  
pr. natt kr 1095

Rådgivningstorg
Det vil også i år bli mulighet for å 
få rådgivning på flere felt under 
fagsamlingen. Vi vil ha advokat 
Aleksander Ryan fra Wahl-Larsen 
Advokatfirma til stede for deg som 
har juridiske spørsmål. Du vil kunne 
på svar på spørsmål om pensjon og 
forsikringer hos Sindre Solberg Olsen 
fra Storebrand. 

Påmelding
Online påmelding er tilgjengelig 
via NTTFs nettsider www.nttf.no/
fagsamling
For spørsmål om påmelding, kontakt 
NTTF på e-post fagsamling@nttf.no 
eller på tlf 22 60 35 00.

Registrering
Registreringen starter fredag kl. 08.00. 
Du får tildelt navneskilt/adgangskort 
med miniprogram, NTTF nøkkelbånd 
og kart over utstillingsområdet. 

Andre utgifter barregninger, minibar 
osv. betales av den enkelte, direkte til 
hotellet før avreise.

Informasjon
For informasjon om fagsamlingen og 
utstillingen, kontakt NTTF på e-post 
fagsamling@nttf.no eller på
tlf 22 60 35 00.

Praktisk info

Kun 
kr 1799
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