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INDHOLD
TEMA: Arbejdsskader - når jobbet gør ondt

Mange tandteknikere oplever større eller mindre gener i forbindelse med deres arbejde.
Læs Anni, Pia og Birthes historier og find ud af, hvordan du kan passe bedre på dig selv.

Tid til bevægelse

På CoDENT Dentallaboratorium skal der være tid til det hele, også afspændingsøvelser.
Vi følger medarbejderne, når de kl. 14 springer op af stolene for at vifte med arme og ben.

Lablivet

Hæve/sænke-bord

Man kan bruge et hæve/sænke-bord mange forskellige steder, så da Arbejdstilsynet gav
Meisner Dental Laboratorium et påbud om sådan et, havde de selv en meget bedre idé.

6 hurtige til arbejdsgiveren

Hvad tænker en arbejdsgiver egentlig om arbejdsmiljø – og tænker han overhovedet? Vi har givet laboratorie-ejer og formand for Danske Dental Laboratorier, Ole
Rademacher, seks skarpe.

Gode råd

Vi har spurgt en række arbejdsmiljø-bevidste laboratorier om, hvilke gode råd de vil
give videre til andre tandteknikere. Find ud af, hvad de svarede.
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Du skal være stærk
Ordene er Anni Jørgensens. Hun har i 14 år levet med skader, der
har invalideret hendes højre arm. Hun har smerter, det snurrer, og
det er svært at holde på ting. Det har ikke været 14 nemme år, men
med en stærk vilje og et solidt bagland har Anni lært at acceptere, at
hun aldrig kommer tilbage til tandteknikerfaget.
Det startede med en snurren og
udviklede sig til en smerte, der blev
værre og værre. Men der skulle alligevel
gå mange smertende år, før Anni Jørgensen gik til lægen.
”Første gang, hvor jeg virkelig for alvor
kunne mærke det, var for cirka 14 år
siden. Det var i efteråret, og jeg kunne
ikke hælde kaffe op. Der gjorde det altså
ondt.”
”Jeg ved ikke, om jeg tænkte så meget.
Det var jo alment kendt, at folk havde
lidt muskelinfiltrationer dengang. Du
tænkte da ikke så meget over, hvad det
kunne være - at det kunne være en ting,
som kunne invalidere dig. Den tanke
havde jeg slet ikke, ikke på det tidspunkt.”

’Den arm vil jeg ikke
røre ved’
På et tidspunkt gik Anni til kiropraktor,
og det besøg satte nogle tanker i gang.
”Han ville ikke røre ved den arm. Han
sagde til mig: ’Det kan jeg ikke gøre noget ved - det er simpelthen dit arbejde.’”
Efter besøget hos kiropraktoren blev
hun mere opmærksom på sin arm, og
hun havde en frygtelig anelse om, hvor
det bar hen af.
”Jeg gik stadig ikke til lægen med det. Jeg
vidste jo, at den dag, jeg gjorde det, ville
jeg blive sygemeldt. Hårdt og brutalt.”
Og det var det sidste, Anni ønskede: ”Jeg

*
**
Interview

havde det godt, hvor jeg var. Jeg havde
det rigtig godt. Jeg var meget glad for
at være der. Det var måske også derfor,
man holdt lidt mere ved.”
Til sidst kunne Anni ikke være nogen
steder for bare smerter. Mellem jul og
nytår 2004 gik hun endelig til lægen,
og dommen faldt prompte: Hun blev
sygemeldt, og skaden blev anmeldt som
arbejdsskade. Der gik dog ikke længe, før
sagen kom tilbage igen med en afvisning.
Anni ankede. Og fik endnu en afvisning.

En blandt mange
Anni Jørgensens historie er desværre
ikke enestående. Faktisk ville de fleste
tandteknikere kunne genfortælle de
første kapitler af den som deres egen.
Erfaringen viser nemlig, at langt de fleste
tandteknikere kender til snurrende og
sovende lemmer, men ligesom Anni
er det de færreste, der er klar over, at
symptomerne kan være første tegn på, at
noget mere alvorligt er på vej.
Det er nu ikke nødvendigvis tandteknikerens egen fejl, hvis hun ikke tager
symptomerne alvorligt. Hverken den
snurrende fornemmelse eller de efterfølgende smerter er officielt sat i forbindelse med tandteknikeres arbejde. Ifølge
Arbejdsmedicinsk Klinik kan man slet
ikke blive skadet af at være tandtekniker,
og det er også forklaringen på, at Anni
Jørgensens sag blev afvist.
Resultatet af den manglende anerkendelse er, at mange af de tandteknikere, der
forsøger at få afklaret deres symptomer,
render panden mod en mur – når de
altså ikke bliver afvist hos lægen som
små-hysteriske.

At leve med smerter
Der er nu ikke meget hysteri at spore
hos Anni. Der er ingen tvivl om, at dagligdagen er hård, men Anni tager det med
oprejst pande.
”Du skal være stærk, psykisk. Og du skal

have dit bagland i orden og have opbakning, for ellers går det ikke. Uden min
mand, var det ikke gået. Han har været
yderst tålmodig.”
”Smerterne er nok det, der tager hårdest på en, fordi du bliver meget, meget
træt. Ens lunte bliver kortere – meget
kortere. Før kunne jeg godt gabe over ti
ting ad gangen, det kan jeg ikke mere.”
Der er også mange ting, Anni har måtte
opgive: Fx folkedansen og madlavningen,
som ellers har været nogle af hendes
store passioner. Hun kan ikke skrive, hun

kan ikke holde ud at give hånd, og det er
svært at sove om natten, fordi højre side
smerter. Det er værst om aftenen.
”Det snurrer ikke, når jeg gør tingene,
det snurrer, når jeg har gjort tingene. Det
er så slemt, at jeg sommetider om aftenen er lige ved at græde. Det ikke bare
snurrer, det… ja, jeg kan ikke forklare,
hvad det gør, men det gør simpelthen så
ondt. Det gør vanvittigt ondt.”
Også styrken i armen svigter.
”Jeg har svært ved at løfte en ting og så
sætte den. Jeg kan godt løfte den op, men
jeg kan ikke sætte den fra mig. Jeg kan
heller ikke vide, om jeg taber den, idet
jeg løfter den. Jeg har smidt mange ting
på gulvet…”

Fremtiden

Anni har for længst erkendt, at hun aldrig
kommer til at arbejde som tandtekniker
igen. I øjeblikket er hun i praktik på et
skolekontor, hvor hun varetager forskellige sekretæropgaver 12 timer om ugen.
Men hun har ondt, når hun tager hjem.
Hun har fundet ud af, at dagen går bedre,
hvis hun tager opgaverne i sit eget
tempo og holder de pauser, hun har brug
for. Men hun har svært ved at se, hvad
fremtiden skal byde på, når hun er nødt
til at passe den slags arbejdsrutiner ind i
et job:
”Er der nogen arbejdsgivere, der vil ansætte dig på de vilkår? Jeg tvivler.”
For Anni er der ikke andet at gøre end at
blive ved med at kæmpe for en normal
dagligdag med færre smerter.
I mellemtiden fortsætter hendes fagforening arbejdet med at få hendes og
andre tandteknikeres skader anerkendt
som arbejdsskader.

Se webvideo

Hvis du vil se og høre mere om Anni Jørgensen, kan du
sende en sms med din mailadresse og få en e-mail, når
Annis oplæg på temamødet den 8/10-2007 ligger klar
som webvideo.
sms 1231: dental mail ??@??.??
frist 31/10-07
pris alm. sms-takst
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Vi skal blive
			 		 klogere

”Det er en arbejdsskade. Og den er invaliderende. Nogle har det så kraftigt, at de ikke kan
holde på noget. Du kan ikke holde på en liter
mælk eller en kop kaffe.” Det fortæller formanden for Tandteknikerforeningen, Marion Birkedal.
Men skaderne mangler det blå stempel: De er
endnu ikke blevet anerkendt som arbejdsskader,
og det giver problemer for mange tandteknikere.

Tandteknikerforeningens formand,
Marion Birkedal, kan berette, at skader
i armene som dem både Anni og Pia
beskriver andetsteds i dette blad, er helt
almindelige for tandteknikere. Faktisk har
Marion endnu ikke mødt en tandtekniker,
som ikke har oplevet at arme, hænder

eller fingre sover engang imellem.
”Vi har alle sammen symptomerne i
mindre grad. Alle, vi taler med, vil kunne
nikke til det her med sovende fingre,
summende fingre og smerter. Det er
sådan, det starter: En snurren inde i dine
fingre.”

De fleste tandteknikere oplever altså
kun symptomerne i enkelte, kortere
perioder, men i andre tilfælde er problemerne så alvorlige, at medlemmet må
stoppe med at arbejde. Sådanne tilfælde
har Marion haft 15 af bare i 2007. Det
betyder, at næsten 3 % af foreningens

medlemmer i år er blevet mere eller
mindre uarbejdsdygtige pga. af armskader.
”Det trækker hele vejen op gennem
armen og op til skulderen, så du ikke
kan bruge din arm. Du mister evnen til
at sidde og holde en lille bitte ting og arbejde med den. Du kan heller ikke sidde
særlig lang tid ad gangen. Det er ligesom
om, din arm eller dine fingre falder i
søvn. Til sidst er det smertefuldt.”

Lad os få det undersøgt
Marion er ikke i tvivl om, at skaderne
skyldes tandteknikernes fine præcisionsarbejde: De små, gentagne bevægelser,
vibrationerne fra værktøjet og de til
tider anspændte og uhensigtsmæssige
arbejdsstillinger. Men det er ikke alle, der
deler Marions opfattelse. Skaderne er
nemlig ikke anerkendt som arbejdsskader – der mangler simpelthen forskning
og dokumentation på området.
Hvis først en grundig, videnskabelig
undersøgelse påviste, at tandteknikeres
arbejde er direkte årsag til de problemer,
mange tandteknikere oplever, så ville det
i sagens natur ikke længere være muligt
at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt
skaderne er arbejdsrelaterede eller ej.
Foreningen har tidligere haft en overlæge
på sagen, men projektet blev aldrig fulgt
til dørs. Marion har dog ikke givet op:
”Vores opgave er at få en ny overlæge til
at gå ind i det her projekt og se på det
med friske øjne og sige: ’Er det her en
arbejdsskade?’ Vi mener bestemt, det er
en arbejdsskade. At man får muskel-/skeletskader via vibrationer, og via at man
sidder og holder i pincetgreb en hel dag.”

I klemme i systemet
Der er en væsentlig årsag til, at Marion
kæmper en indædt kamp for at få skaderne anerkendt som arbejdsskader:
”Når man får anerkendt en arbejdsskade
kan du gå ind og få omskoling. Du kan fx
også få dagpenge, fordi du er til rådighed
for arbejdsmarkedet. Men er du syg med
en skade, som ikke er en anerkendt ar-

bejdsskade, kan du ikke få dagpenge. Du
kan ikke komme med en erklæring, som
siger, at det her er en sygdom, du har.
Det er en påstand, du selv kommer med
- og så kommer du i klemme i systemet.
Jeg kender i hvert fald to, tre tilfælde fra
vores egne medlemmer, som er røget
over på bistandshjælp pga. det her.”
Men det er faktisk svært at dokumentere, at skaderne vitterligt skyldes
arbejdet: Principielt set kan man få dem
af hvad som helst, der indebærer små,
gentagne bevægelser.
”Hvis nu man har gået hjemme hele sit
liv og stået og skrællet kartofler hver
dag, så ville du også være i risikogruppen.
Så man kan sige, at det er noget, man
kunne pådrage sig hvor som helst, på
hvilket som helst tidspunkt i sit liv. Men
vi er mere udsat, fordi vi både er udsat
for vibrationer, for gentagne bevægelser,
for overbelastning af vores håndled, samtidig med at vi har et pincetgreb. Jeg vil
sige, at belastningen er langt større, hvis
du arbejder som tandtekniker, end hvis
du er husmor.”

*
**
Marions gode råd:

Til medarbejderen:

Vær opmærksom på dit eget
ve og vel: Hvis det begynder at
snurre i dine fingre eller arme, så
hold en pause.

Til arbejdsgiveren:

Man kan kun blive klogere
I Marions øjne drejer det her sig i høj
grad om, at man skal blive stadigt klogere
på tandteknikeres arbejdsmiljø.Vi skal
ikke langt tilbage i tiden, før vi støder på
forhold, der i dag ville være uhørte, fordi
vi ved, at de er farlige:
”Et eller andet sted skal det jo starte.
Dengang man havde alle sagerne om
methylmethacrylat og opløsningsmidler,
sagde Arbejdsskadestyrelsen, at det var
helt i orden - lige indtil man opdagede,
at dampene indeholdt opløsningsmidler,
som ødelagde hjernen! Dengang var
det også noget, der skulle anerkendes,
forskes i og undersøges, før man kunne
se sammenhængen mellem påvirkning og
skade. Det er det samme, der skal ske
nu.”

Aftal på arbejdspladsen, at I
holder pauser. Pauserne skal
ikke bruges til at ryge eller tale
i telefon. I skal i stedet sørge for
at få bevæget jeres håndled, så I
får løst op.
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Nu har jeg sovet
på min hånd igen
Da Pia Kjerstrup for et par år siden vågnede
med en snurren i den ene hånd, blev hun irriteret over, at hun tilsyneladende endnu engang
havde sovet med hovedet på sin venstre hånd.
Men den insisterende snurren forsvandt ikke
før flere dage senere - og en dag blev tilstanden
permanent.

Pia Kjerstrup har arbejdet som tandtekniker i mange år. Og som så mange
andre fagfæller kan nikke genkendende
til, oplevede hun for et par år siden, at
hun gentagne gange fik en snurrende og
sovende fornemmelse i den ene hånd.
”Det startede med, at venstre hånds
lillefinger og håndroden sov. Jeg tænkte:
’Nej, du har ligget på din hånd og sovet!’
Det varede en dag eller to, så fortog det
sig - og så glemmer man det.”
”Der gik en måneds tid: Så var det der
igen i et par dage. Det begyndte at være
oftere og oftere, og til sidst sov den hele
tiden. Jeg begyndte jo at blive lidt nervøs
og gik til lægen.”

dersøgelser. Hun startede på Privathospitalet Hamlet, hvor hendes chef betalte
en undersøgelse. Men det besøg sendte
hende blot videre til Roskilde Sygehus,
hvor de ikke mente, det var et karpaltunnel-syndrom, hun havde raget til sig.
”Det blev jeg jo lidt glad for - og lidt forvirret over, for: Hvad så nu? Hende, der
undersøgte mig, sagde, at det muligvis
kunne være noget, der sad i skulderen.
Og så fik jeg en henvisning til en specialist.”
Hos specialisten blev Pia scannet, men
heller ikke her, var der megen hjælp: ”Ja,
han kunne ikke rigtig se noget. Han sagde
nærmest, at det var lidt hysterisk.”

Måske er du bare hysterisk

Hun fik dog det råd med på vejen, at hun
skulle lave nogle øvelser med en elastik, og
Pia gik i det hele taget i gang med at finde
alternative metoder, der kunne ’vække’ den
sovende hånd: En fysioterapeut masserede
hendes håndflade med noget, der mindede
om en vibrator, Pia selv gnubbede sin håndflade hver evig eneste aften, og hendes chef
henviste hende til en, chefen selv kaldte for
’en klog mand’.

Lægen undersøgte Pias hånd, og han
mente, at hun havde reddet sig et såkaldt
karpaltunnel-syndrom. Syndromet er
en hævelse i håndleddet, der gør, at
bl.a. nerverne ud til hånden kommer i
klemme.
”Min læge var helt overbevist om, at det
var det, så det skulle jeg undersøges for.”
Pia blev kastet ud i en længere række un-

Resten af mit liv

Det skulle vise sig at være en slags kiropraktor, der også kunne noget akupunktur:
”Han knækkede og brækkede mig og
fandt ud af, at jeg var skæv oppe i nakken.
Den sidste gang, jeg var der, lavede han
også akupunktur i armen.” Den summende fornemmelse var der dog stadig
efter det sidste besøg. ”Jeg troede, jeg
måtte leve med det resten af mit liv.”
Tanken om at skulle leve med en sovende og snurrende hånd resten af sit liv, var
næsten ikke til at bære, men to måneder
efter hun havde sagt farvel til ’den kloge
mand’, gik symptomerne væk.
Pia fandt aldrig ud af, hvad der egentlig
var galt med hendes arm, men i dag fejler
hun heldigvis ikke noget. Hun arbejder
stadig som tandtekniker, er på det
samme laboratorium – og er glad for
sit arbejde.

*
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“... og det var jo ikke bare på laboratoriet, det gjorde ondt i albuen;
det var også hver gang jeg skrællede
kartofler eller vaskede op. Alle de
små bevægelser gik lige op i albuen,”
fortæller Birthe Rademacher.
Hos lægen viste det sig, at der var
tale om en såkaldt tennisalbue, som
Birthe havde fået efter flere års arbejde på dentallaboratoriet. Hun blev
henvist til en dygtig fysioterapeut,
som - ud over at give massage og
behandling med laser og ultralyd
- lærte Birthe en række gode øvelser,
som især handlede om at få strakt ud
i underarmen.
I knap et år måtte Birthe bruge et
elastikbind med gel-skinne, som
næsten dækkede hele armen. Det
var generende, men sammen med de
mange øvelser og bedre arbejdsstillinger lykkedes det igen at komme til
et punkt, hvor Birthe kunne holde ud
at lave små fingerbevægelser.
“Det var en stor befrielse at komme
til det punkt, og siden dengang har
jeg lavet små øvelser, hver gang jeg
kan komme til det. Og hvis jeg mærker det mindste, er jeg ekstra
grundig med dem,” fortæller Birthe.

Birthes råd til andre laboratorietandteknikere:

Når albuen strejker

For 15 år siden begyndte Birthe Rademachers
albue at gøre rigtig ondt, hver gang hun lavede
små bevægelser med fingrene. Men med nye

• Så snart du mærker det mindste, der
er forkert, bør du tage til lægen eller en
god fysioterapeut - og følge deres råd
• Sørg for at variere arbejdet hele tiden.
Det handler om at undgå samlebåndsbevægelser, og man kan faktisk næsten
altid finde måder at skifte på
• Brug dine albuestøtter - de betyder
meget for, at du ikke sidder og spænder
• Gør noget ved det, før du får ondt

arbejdsstillinger, variation og gode øvelser har
det været muligt at blive på laboratoriet.
Lablivet 2007
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Her kan du få en kort forklaring på, hvad arbejdet
kan gøre ved din hånd, arm, nakke og skulder. Og
du kan finde arbejdsmiljøforskerens bud på, hvad du
selv kan gøre for at forebygge problemer.

Karen Søgaard forsker i arbejdsrelaterede smerter i muskler og led på
Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø.Vi har opsøgt Karen for
at finde frem til den nyeste viden om
skader i hænder, arme, skuldre og nakke.
Hvad er det typisk for nogle hånd- og
armskader, man kan få?
Der er især tre typer skader: Den ene
er en slags betændelse omkring albuen,
som også kaldes tennisalbue. Den anden
er karpaltunnel-syndromet, som er en
irritation af de nerver i underarmen, der
går ned til hånden. Og den tredje type er,
at man kan få en følelsesløs hånd.

Hvilke skader ser man typisk i
skulderen og nakken?
Den ene er en ømhed i en muskel, der
hedder trapetzius. Den sidder så at sige
oven på skulderen og er både med til at
styre hovedet og armen.Ved præcisionsarbejde kan den blive særligt belastet,
hvis man både skal styre armen og
hovedet præcist. Egentlig er det en stor
og stærk muskel, men ved langvarige,
svage belastninger opstår der alligevel tit
smerter, ømhed og spændinger; en til-

Kan man sige, hvilken slags arbejde
der giver størst risiko?
Ja, nu taler vi jo om laboratorier, så jeg vil
ikke tro, at de meget kraftige belastninger er så typiske. Men vi ved, at noget
af det, der øger risikoen, er gentagne
bevægelser og langvarige spændinger
med lav styrke. I kombination med
vibrationer stiger risikoen endnu mere.

stand man betegner trapezius myalgi. Der
kan også opstå specifikke lidelser i selve
skulderleddet, selvom disse forekommer
langt sjældnere.

Hvad

kan der ske
- og hvad kan
du selv gøre?

Hvad er et
		 ergonomisk
godt håndtag?

Det er vigtigt, at man kan få et godt
greb om det, for så belaster man
musklerne mindre. Det skal have en
vis tykkelse. Og så skal det passe i
størrelsen til den enkelte, og med er-

*
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gonomiske greb skal der ofte bruges
et særligt greb til venstrehåndede.

Hvad er dine bedste bud på, hvordan en tandtekniker kan
undgå skader på hånd, arm, skulder og nakke?
• Det er vigtigt at holde pauser, men
variation i arbejdet er mindst lige så godt.
• Sørg for at undgå vibrationer, som ud
over at give ‘hvide fingre’ også kan øge
risikoen for flere andre skader.
• Sørg for at understøtte albuen og underarmen godt - ikke håndleddet.
• Sørg for, at det er let at se; fx med gode
briller og godt lys. Ellers spænder man
typisk i nakken. Det er også en god idé at
se væk fra emnet indimellem, så øjet ser
langt - ellers kan øjet blive irriteret.
• I det hele taget er en god arbejdsstilling vigtig - husk især at få emnet og
hænderne ned for at undgå at spænde.

• Det tyder ikke på, at der er én optimal
siddestilling. Lad den enkelte medarbejder være med til at vælge og skift gerne
stol/stilling i løbet af dagen. Stående
arbejde giver også variation.

• Selv om variation er godt, så sørg for, at
det ikke føles som et ekstra krav i arbejdet, der fastlåser medarbejderen mere.

Se webvideo

• Det er en rigtig god idé at få motion
og stræk-/afspændingsøvelser lagt ind i
løbet af arbejdsdagen, hvis det kan lade
sig gøre. Faktisk tyder forskningen på, at
bare det at have fokus på kroppen har en
positiv effekt.

Hvis du vil se og høre Karen Søgaard
fortælle mere om dette emne, kan du
sende en sms med din mailadresse og få
en e-mail, når Karens oplæg på temamødet den 8/10-2007 ligger klar som
webvideo.

• Find også gerne på nogle ritualer, som
får dig/jer til at overveje at skifte arbejdsstilling og/eller bordhøjde. Ellers kan man
let glemme det.

sms 1231: dental mail ??@??.??
frist 31/10-07
pris alm. sms-takst
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Tid til
					

bevægelse

På CoDENT Dentallaboratorium i Århus nøjes man ikke med at blive siddende
stille på sin pind. Her tager man sig tid til bevægelse. Hver dag bruger laboratoriet
10-15 minutter på at ryste lemmerne godt igennem. Det gør medarbejderne glade
- og arbejdsgiveren er også tilfreds.

Ikke langt fra Århus Hovedbanegård
finder man CoDENT Dentallaboratorium. Selve laboratoriet ligger øverst oppe

ske. De rejser sig og fordeler sig rundt
mellem bordene. Alle vender sig mod
Anni, der i mellemtiden har fundet vej

selvfølgelig er der ofte nogle, der har
travlt med noget andet. På denne dag er
der da også et par stykker, der mangler,

i en bygning, hvor lyset vælter ind ad de
store vinduer.
På laboratoriet har klokken ramt 14, og
rundt omkring sker der noget: Tandtekniker Anni Darring Jacobsen åbner
lågen til et af laboratoriets skabe og afslører et stereoanlæg. En cd bliver fundet
frem, og få øjeblikke senere fylder Hanne
Boels stemme lokalet.
Kollegerne er helt med på, hvad der skal

ind til midten af lokalet. Her går hun i
gang med at ryste og strække armene.
Kollegerne følger efter.

mens andre igen kommer springende to
minutter inde i programmet - de vil alligevel ikke gå glip af dagens gymnastik.
Én ting er nemlig sikker: Alle CoDENTmedarbejdere sætter stor pris på øvelserne. De gange, de ikke når det, savner
de det daglige afbræk.
På laboratoriet synger Hanne Boel
videre, og Anni fortsætter programmet.
Hun ryster og strækker armene: Opad,

Daglig gymnastik
Hos CoDENT laver man nemlig afspændingsøvelser hver dag. Det har de
gjort de sidste fire år, og de er stolte af,
at det er noget, de tager sig tid til.
Officielt er alle med til øvelserne, men

Anni Darring Jacobsen står hver dag i spidsen for den
daglige gymnastik på CoDENT. De fleste tandteknikere
sidder jo foroverbøjet det meste af dagen, så det giver
godt at komme op at stå og røre sig: ”Det er mest noget
med lige at få gang i kroppen, så vi får lidt blod op til
hovedet og får strakt os. Man kan mærke bagefter, at man
tænker bedre, fordi der er kommet ilt til hjernen.”

Mille Østergård Olsen har arbejdet hos CoDENT i
1½ år. Hun er glad for øvelserne: ”Jeg synes jo, det er et
privilegium, og det var faktisk noget af det, der imponerede mig meget. De andre steder, jeg har været, var der
overhovedet ikke sådan nogen tiltag.” Det var heller ikke
mærkeligt at stå som ny medarbejder og skulle være med:
”Det, synes jeg bare, var fedt.”

til siden, fremad, bagud. Imens instruerer
hun sine kolleger: Navlen skal ind – det
gælder om at finde styrke de rigtige

Det var der nu råd for. Søren vidste, at
Anni i sin fritid var instruktør for et
stort gymnastikhold, så de to fandt hur-

steder, så man ikke står og hænger.

tigt ud af at stable en daglig gymnastiksession på benene.
Det er næppe alle arbejdsgivere, der ville
se mildt på, at samtlige medarbejdere
dagligt nedlagde arbejdet for at gå i gang
med lettere akrobatiske øvelser, men
Søren synes, det er givet godt ud.
”Jeg har en tro på, at hvis vi alle har det
godt, så har vi lettere ved at give det en
skalle mere. Er vi glade på arbejdet, laver
vi også et godt stykke arbejde.”

Held i uheld
Det hele startede egentlig med et uheld:
Laboratorie-ejer, Søren Ahlmann, havde
nemlig været ude for en trafikulykke,
og i kølvandet på den blev han af en
fysioterapeut sat til at lave øvelser. Da
han stoppede med øvelserne igen,
opdagede Søren, at han savnede den
daglige træning.

Susanne Røhl er også glad for øvelserne. Ifølge hende er
de ikke kun gode for fysikken, de er også gode for sammenholdet: ”Der er to ting i det: Vi får løsnet op og får
blodet til at løbe ordentligt igennem, men vi får også lige
kontakt med hinanden.Vi får snakket lidt sammen, grinet
lidt sammen. Det ryster os sammen, så man bagefter
bedre kan koncentrere sig om sit arbejde. Jeg er helt
sikker på, at tiden bliver tjent hjem igen.”

Spjæt og pjat
Stemningen er god. Der bliver grinet og pjattet
– og luften fyger med almindelige, hyggelige
jokes om ikke at komme til at slå hinanden ned,
når der bliver spjættet med armene.
Efter 10-15 minutter er Anni færdig. Der bliver
sagt pænt tak til hende for indsatsen, alt imens
man stille og roligt finder tilbage på sin plads.
Seancen er forbi, og da Hanne Boel få minutter senere dør ud, er det ikke til at se, hvad der
lige er foregået. Rundt omkring på laboratoriet
sidder CoDENT-medarbejderne igen bøjet over
arbejdet – denne gang har de det bare meget
bedre.

Søren Ahlmann, ejer af CoDENT Dentallaboratorium,
er ikke betænkelig ved, at medarbejderne bruger tid på
gymnastikøvelser. Han er overbevist om, at jo bedre medarbejderne har det, jo mere glat går forretningen: ”Hvis
man ikke er glad for at være her, kan man heller ikke lave et
godt stykke arbejde. Det kan man ikke, hvis man er negativt
indstillet. Man skal være engageret.”
Lablivet 2007
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Øvelser
På denne side kan du finde øvelser, som kan forebygge gener og skader på din krop.

Du kan rive hele opslaget ud af bladet og hænge det op.
Det er en god idé at lave øvelserne mindst én gang i løbet af hver arbejdsdag, gerne i
fællesskab. Hvis du har begyndende gener et sted, kan du lave nogle af øvelserne flere
gange om dagen.Ved langvarige eller kraftige gener bør du gå til lægen.
Øvelserne er stillet frit til rådighed af Dansk Firmaidrætsforbund.

Øvelser for arme og håndled
Flet fingrene og kør håndleddet
rundt (lav cirkler med håndleddet)

Stræk armen, bøj hånden ned og
træk roligt. Bøj hånden op og træk
igen. Skift hånd

Fold hænderne bag nakken og
stræk armene op mod loftet

1

2

3

Lad som om du grundigt vrider en
klud med strakte arme

4

Øvelser for nakke og skuldre
Sidestræk med lodret krop, seje
træk til begge sider

Skub roligt den ene arm frem foran
kroppen. Skift derefter arm

6

7

Sving armene ind foran kroppen, ud
til siden og op over hovedet

Vrid skulderen mod det modsatte
knæ. Skift side

Sving med løst hængende arme
rundt om hoften

8

9

10

Løft skuldrene, først den ene, så
den anden (2 gange hver)

5

Giv dig selv et stort knus og vrid
overkroppen fra side til side

11

NB

lav øvelserne mindst
én gang i løbet af
hver arbejdsdag

Seks hurtige til
arbejdsgiveren

Ole Rademacher er formand for Danske Dental
Laboratorier og har sit eget
laboratorium på Midtsjælland. Hør arbejdsgiverens
syn på, hvad man bør gøre
ved arbejdsmiljøet.

Hvordan har din egen
krop klaret en lang
årrække i faget?
Jeg har heldigvis undgået skader, selv
om jeg har siddet og lavet mange små,
fikserede bevægelser. Jeg tror selv, det
skyldes, at jeg har sørget for at variere
arbejdet; fx ved at skifte mellem forskellige stole, stå op, når jeg pudser, og
justere bord og stol ordentligt.

Kan der ikke være
modstrid mellem
økonomi og arbejdsmiljø?
Jo, fx er det nogle gange mest rationelt
at lave lange serier ad gangen. Men hvis
vores medarbejdere skal kunne holde
til det i 30 år, så må vi skifte lidt mellem
opgaverne - også selvom det koster lidt i
tidsregnskabet.

Hvad stiller man op, når
der er delte meninger om,
hvad der er farligt?
Jeg har valgt både at lytte til mine egne
fornemmelser og til de officielle kilder.
For en del år siden sagde Arbejdstilsynet,
at der ikke var problemer med opløsningsmidler på laboratorierne. Men jeg
lavede alligevel et simpelt stinkskab med
en støvsugerslange ud af vinduet, og det
viste sig jo også, at de skiftede mening.
Ideerne kan jo også komme fra medarbejderne, når vi laver arbejdspladsvurdering.

Hvordan løser man
problemerne i praksis?
Tit handler det om selv at være kreativ
og finde på smartere måder at gøre
tingene på. Anledningen kan måske være
en medarbejder, der har en idé, eller
som har gener. Så gælder det om at være
lydhør, og det er da heldigvis lidt lettere
på små arbejdspladser som vores. Men
vi har også tit haft brug for hjælp udefra;
fx har vi haft stor gavn af vores kontakt
hos BST. Jeg kan klart anbefale de andre
laboratorier at være medlem hos en
autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Hvad gør man, når
skaden er sket hos
en medarbejder?
Det er jo vigtigt at tage hensyn, så
medarbejderen kan blive i branchen. Det
kan både handle om indretning, fordeling
af arbejdsopgaver og fleksible arbejdstider. Men jeg synes faktisk, det er noget, vi
bør få snakket mere om i vores branche.

Hvad er den største
udfordring for at undgå
arbejdsskader?
Man kan jo sætte ind på mange fronter.
Men jeg synes faktisk, at et af de store
problemer er at få forklaret de unge i
branchen, at det kan betale sig at variere
arbejdet og beskytte sig selv. Det er som
om, at det først er, når vi mærker skaden
på vores egen krop, at vi får gjort noget
ved det.

Hvis vi ikke talte om arbejdsmiljø...
		

- ville vi stadig bore i

asbest
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Hos Meisner Dental
Laboratorium kan
medarbejderne nu
justere højden på
bordene, når de står
op og arbejder. Samtidig er Lena Scheffmann begyndt at
skifte stol i løbet af
dagen. På den måde er
hendes smerter i
nakken og ryggen
næsten forsvundet.

				 Vi fik styr på

						

arbejdsstillingerne
“Det begyndte egentlig i 2004 med, at
Arbejdstilsynet kom på besøg og sagde,
at vi skulle have hæve/sænke-borde
ved alle de siddende arbejdspladser,”
fortæller Karsten Madsen, der er indehaver af Meisner i Næstved. “Vi kunne i
forvejen tilpasse arbejdspladserne ved at
justere stolene og fodstøtterne i højden,
så vi forstod ikke helt, hvad det skulle
gøre godt for. Vi kom til at snakke om,
at det da mere er, når vi står op, at vi
spænder i kroppen”.

Derfor besluttede de at undersøge, om
de kunne købe hæve/sænke-borde til
sandblæseren, pudsemaskinen og det
sted, hvor de modellerer: “Det kunne
man ikke få som standardvare, men vi
kendte en lokal leverandør, som kunne
lave bordene specielt til os i den rigtige
størrelse. Det kostede godt nok 8.000
kr. for hvert stel, men det har virkelig
været pengene værd. Problemet er, at vi
jo ikke er lige høje, og samtidig står man
i en fastlåst stilling, når man pudser. Så
det er kommet alle til gode; ikke mindst
Pia, som har en knæskade. Før kunne hun
faktisk slet ikke stå op og arbejde, fordi
højden ikke passede.”

Lena Scheffmann var en af de medarbejdere, som ikke passede til de gamle
borde: “Førhen var bordene for lave til
mig, så jeg stod og spændte i kroppen og
fik ondt i både nakken og ryggen. Så det
har virkelig været en forbedring.”

Hver opgave - sin stol
Lena Scheffmann har også gjort andre
ting for at få de bedst mulige arbejdsstillinger: “Der er jo stor forskel på at
renovere og modellere, og jeg har fundet
frem til, at jeg sidder bedst på en taburet,
når jeg renoverer. Derimod er en stol
med ryglæn bedre, når jeg modellerer.”
På den måde kommer Lena helt naturligt
til at skifte arbejdsstilling i løbet af dagen.

“

Laboratoriet endte med at skrive til
Arbejdstilsynet, at de i stedet havde valgt
at købe hæve/sænke-borde til de stående
arbejdspladser.

Lena Scheffmann: “Førhen var bordene for lave
til mig”

Hvis vi ikke talte om
arbejdsmiljø...

- ville vi stadig spise vores frokost
midt mellem proteser, kroner og
tandreguleringsbøjler

Karsten Madsen, indehaver af Meisner i Næstved.
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Roskildes
			 Ole Opfinder

Kan et aflagt dørslag og et par gamle plasticspande gøre livet lettere for en tandtekniker?
Det kan de faktisk godt. Beviset findes i Roskilde, hvor Erling Rosendahl ikke holder sig tilbage
med at opfinde nye ting, der gør dagligdagen
lettere for hans medarbejdere.

Erling Rosendahl i
aktion ved skærmen.
Selve skærmen er lavet
af gennemsigtigt plastic,
men i midten af den øverste del, har Erling sat rigtig
glas i. Det bliver nemlig
ikke lige så let ridset som
plastic, og så kan man
bedre se, hvad man laver.

På Erling Rosendahls laboratorium,
Roskilde Orto-Teknik ApS, laver de udelukkende tandregulering, men tandreguleringen er ikke det mest iøjefaldende på
førstesalen i det gamle byhus i Roskilde.
Erling er nemlig en sand Ole Opfinder,
og man skal ikke vende sig mange steder
hen på laboratoriet, før man får øje på
en eller anden – umiddelbart mystisk
– himstregims. Alle dimser viser sig nu at
have et yderst praktisk formål.
Der er fx skærmen, der skærmer af for
stort set hvad som helst, håndstykket,
der fjerner alle vibrationerne, når man
støber gips, og vandstøvsugeren, der inde
fra et par gamle plasticspande opsluger
både damp og snavs fra damprenseren.
Det lyder måske meget sofistikeret og
kreativt, men for Erling er det bare sjovt.
Han kan faktisk slet ikke lade være med
at opfinde: ”Jeg synes, det er sjovt at lave
sådan noget. Man kan jo næsten altid
forbedre noget, og det kan jeg godt lide
at prøve.”

Skærmen, der tog det hele
Skærmen er en af Erlings ældre opfindelser: Den har efterhånden 10-12 år
på bagen. I dag har mange laboratorier skærme ved arbejdsbordene, men
skærmene på Erlings laboratorium er
anderledes.
De er bredere end normalt - 40-50
centimeter i alt - og i stedet for at
skråne opad og væk fra tandteknikeren,
skråner de op mod hende. Øverst oppe
’knækker’ skærmen, som så kan hvile
på brystkassen. På den måde er der
skærmet af for stort set alt, hvad der kan
komme af støv og dampe fra slibearbejdet, og samtidig kan man, som Erling
siger, ”bevare en god arbejdsstilling”.
Dorthe Nielsen har i et tidligere job
prøvet at arbejde ved de almindelige
skærme, og hun foretrækker så absolut
Erlings store version: ”De små skærme

tager ingenting. Du kan ligeså godt lade
være med at have dem. Hvorimod den
store skærm: Der er ingenting, der ryger
op i hovedet på dig. Intet.”

Slut med gipsstøbning,
eller…
En af de mere originale ting, som Erling
har kastet sig ud i, er et håndstykke,
der kan afbøde vibrationerne, når man
støber gips. Håndstykket blev opfundet,
fordi medarbejderen Anita Pedersen
begyndte at få hvide fingre. Anita gik til
lægen, og beskeden var klar: Enten skal

du gøre noget radikalt anderledes - lige
nu - eller også er det slut med at arbejde
med gipsstøbning.
Samme dag som Anita kom tilbage med
den besked, gik Erling i gang med at lave
håndstykket: ”Det har jo været sjovt at
lave sådan noget, men i det her tilfælde
med anti-vibrations-apparatet, der har
det været en nødvendighed. Anita havde
ikke været her i dag, hvis ikke jeg havde
lavet den.”
Erling viser håndstykket frem og forklarer: ”Det har været et dørslag, hvor
jeg har taget sien ud.” I midten sidder et
hvidt stykke plastic, der bliver holdt fast
af fire elastikker. Gipsskeen skal sidde
på plasticstykket i midten: ”Den optager
rystelserne, som går ind i elastikken.”
Heidi Frandsen er en af de piger, der
støber gips på Orto, som laboratoriet
hedder i daglig tale. Hun bruger ikke
håndstykket, men har heldigvis aldrig selv
haft problemer som Anitas, selvom hun
altså bliver rystet godt i gennem, når hun
støber: ”Anita har lidt med den ene hånd,
noget snurren i fingrene. Det har jeg
ikke,” til gengæld ved hun, at håndstykket
hjælper kollegaen: ”Anita mærker slet
ikke de der rystelser.”

Håndstykket er lavet af holderen til en gammel sigte. Selve sien er fjernet, men skaftet og ’ringen’ er
tilbage. Når holderen i midten kommer på vibratoren, opfanger elastikkerne stort set alle rystelser, og
på den måde skåner man hånden.
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“

Hvis vi ikke talte om
arbejdsmiljø...

*

- ville vi stadig tørre bordene af i
tetraklorkulstof

Dampen kondenserer med det samme inde i spandene. Det
vand og damp, der ikke bliver opsuget af vandstøvsugeren,
løber ud af hullet i bunden og ned i vasken.

Anita selv bruger håndstykket hver dag.
Det har desværre ikke fjernet de gener,
hun allerede har fået, men det har forhindret dem i at blive værre – og som hun
selv siger, så kan hun ikke undvære det.

Vand under skabene

For tre år siden anskaffede laboratoriet
en damprenser. Det skulle være slut med
at stå og vente på, at vand kogte i en
elkedel – og gang på gang at skulle rense
afløbet, fordi man stod og skoldede voks
af direkte ned i vasken. Men damprenseren førte nye problemer med sig.
”Hvis du har fem-ti modeller, så står du
måske i to minutter - og det er altså lang
tid med den store dampsky,” fortæller
Erling, ”så kan dråberne godt hænge
oppe under skabene.” Udover fugten og
kondensvandet var det også svært at holde voksresterne nede i vasken – med det
voldsomme tryk fra damprenseren endte
de alle mulige andre steder i lokalet.
Men den slags er jo ikke noget problem,
når det er en Erling Opfinder, der ejer
stedet. Nu står der en Storm P-agtig
anordning på kanten af vasken.Ved
nærmere eftersyn drejer det sig om et
par gamle spande, der er tilsluttet en
vandstøvsuger. Der er et hul i den ene
spand, hvor man tydeligvis kan holde et

apparatur - eller hvad det nu er, man skal
rense - og så samtidig sprøjte dampen
direkte ind i spanden.
”Der bliver det kondenseret, allerede
når det kommer ned i spanden. Det, der
ikke kondenserer der, gør det på vej ned
i vandstøvsugeren. Så der er intet damp,
der slipper ud,” fortæller Erling tilfreds.
Det smarte ved ’vandstøvsuger-spanden’
er også, at al voksen ender inde i
spanden frem for tilfældige steder i
lokalet. Så de slipper altså både for fugt,
snavs og skimmelsvampe på Orto.

En god fornemmelse i maven

Selvom Erling tydeligvis har et naturligt
opfinder-instinkt, er der også noget
andet, der ligger ham på sinde, når han
opfinder de nye ting. Han vil gerne have,
at hans medarbejdere har det godt. For
ham er det helt naturligt, at han til daglig
taler med og lytter til sine medarbejdere,
så de sammen kan løse de problemer og
dilemmaer, der måtte opstå undervejs.
Som han siger: ”Det vigtigste for mig er,
at vi kan stå op om morgenen med en
god fornemmelse i maven og møde nogle
medarbejdere, der er glade.”

Herbst

Erlings første virkeligt originale
opfindelse var en forbedring af
det apparatur, man bruger til korrektion af et for stort overbid.
Han fandt på at udskifte de bånd,
der tidligere holdt apparaturet
fast på tænderne, og i stedet lave
støbte elementer, der passede
til patientens tænder. Desuden
udskiftede han hængslerne med
kugleled. På den måde er der
langt bedre hold i apparaturet, og
patienten har større bevægelsesfrihed: Han behøver ikke længere
at lade sig nøje med at skyde
kæben frem og tilbage – han kan
også skyde den lidt ud til siderne.

TEST

Handsker
”Handsker er besværlige, og i
virkeligheden kan det være lige
meget at bruge dem.”
Det er bestemt ikke rigtigt: De
kemikalier, tandteknikere arbejder
med, kan blandt andet give allergi,
og så skader de huden. Den eneste
løsning er at bruge handsker, så
længe kemikalierne ikke kan undværes helt.Vi fortæller dig her, hvilke
du skal vælge.

Erling Østergaard fra Århus
Universitet har nemlig lavet en
omfattende undersøgelse af engangshandsker. Her har han først
og fremmest testet handskernes
modstandskraft over for kemikalier,
altså hvor lang tid kemikalierne er
om at trænge igennem handsken.
Hvad det betyder for tandteknikere,
kan du læse mere om her.
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TIP!

“
-		
		

Man kan som minimum fordoble
modstandskraften ved at tage to
handsker på hver hånd - i nogle
tilfælde firdobler man modstandskraften. Hvis du skal arbejde med
kemikalier i lang tid, bør du altså tage
to par handsker på.

Hvis vi ikke talte om
arbejdsmiljø...
-ville vi stadig lave sandblæsning i et kosteskab –
mens vi holdt vejret!
Test

vin

der

Latex-handsker uden pudder

Vinyl-handsker med pudder

Nitril-handsker uden pudder

Latex-handskerne har en god pasform.
Desuden er de rimeligt robuste og blokerer fint for de fleste kemikalier.
Det er vigtigt, at handskerne er pudderfri. Man bruger adskillige kemikalier, når
man fremstiller latex-handsker, og pudderet bliver brugt i fremstillingsprocessen. Derfor kan man risikere, at pudderet
indeholder rester af kemikalier. Der er
altså langt mindre risiko for at blive udsat
for kemikalierester, hvis pudderet er
vasket af.
Latex-handskernes absolut største
svaghed er, at de kan give latex-allergi.
Latex-allergi er sjælden, men når det
først dukker op, er det som oftest meget
ubehageligt og kan i værste fald føre til
anafylaktisk chok.

Vinyl-handskernes pasform er ikke særlig
god, og de er heller ikke specielt modstandsdygtige over for kemikalier.
Handsker bør som nævnt ikke være
pudrede, da pudderet kan indeholde
kemikalierester fra fremstillingsprocessen. Det positive ved vinyl-handsker er
dog, at man bruger færre kemikalier, når
man laver dem.
Til gengæld skader vinyl-handskerne
miljøet, når de efter brug ryger videre til
forbrænding, og de indeholder phtalater, der mistænkes for at være sundhedsskadelige.
Det værste er dog den dårlige modstand
over for kemikalier.Vinyl-handskerne
dumper med et brag og bør aldrig
bruges af tandteknikere, der håndterer
kemikalier.

Nitril-handsker har ligesom latexhandskerne en god pasform, og deres
modstandskraft er langt den bedste, hvis
man sammenligner med de andre gængse
engangshandsker.
Igen er det vigtigt, at handskerne er
pudderfri. Man bruger også kemikalier
i fremstillingen af nitril-handsker, og da
pudderet stammer fra fremstillingsprocessen, kan man risikere, at det indeholder kemikalierester.
Nitril-handskernes største svaghed
er, at kvaliteten kan variere meget fra
fabrikat til fabrikat. Men selv de dårligste
nitril-handsker blokerer stadig bedre for
kemikalierne i forhold til latex- og vinylhandsker, og det gør nitril-handskerne til
testvinder, når det gælder handsker
til tandteknikere.

Gode råd

Vi har spurgt en række arbejdsmiljø-bevidste laboratorier om, hvilke gode råd de vil
give videre til andre tandteknikere. Her er, hvad de svarede:

» Et rent laboratorium er et godt
laboratorium.

» Der skal være et ordentligt centralt
sug på alle arbejdspladser.

» Psykisk arbejdsmiljø er vigtigt:Vi får
lige så mange spændinger af ikke at
kunne lide at være på arbejde, som vi
gør af at sidde forkert. Det er vigtigt,
at vi kan tale sammen om tingene.

» Hæve/sænke-borde kan bruges
mange steder i laboratoriet - også
til pudse- og slibemaskiner. Brug
bordene kreativt og få en bedre
arbejdsstilling.

» Et laboratorium skal have ordentlige » Øv jer i at tænke over, hvordan I
stole, der kan indstilles til den enkelte.

» Gå jævnligt til optikeren – et dårligt

får et godt arbejdsliv – hver dag. Jo
mere arbejdsmiljø er en del af jeres
dagligdag, jo nemmere er det for jer
at gøre det godt.

syn kan forværre en i forvejen dårlig
arbejdsstilling, fordi du skal have
tingene helt op under næsen.

» Pas på langt hår, når du sliber!
Hårelastikker er en glimrende opfindelse, der kan forhindre en hurtig
skalpering, når du sidder ved slibemaskinen.

» Er du chef, skal du turde gå ind og
løse konflikter. Det giver et bedre
psykisk arbejdsmiljø.

Hvis du har et godt råd om arbejdsmiljø, kan du dele det med andre
laboratorietandteknikere. Aflevér
det på www.bymusen.dk/dentalweb
- så bliver det offentliggjort på websiden hurtigst muligt.
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“

Hvis vi ikke talte om arbejdsmiljø...
- ville vi stadig stå med næsen nede i både
kviksølv og saltsyre

Søg hjælp til
		 dit arbejdsmiljø

Arbejdsmiljoviden.dk
- er en national vejviser til viden om arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. daglige nyheder,
nyhedsbrev, kalender, temaer, baggrund og en effektiv søgemaskine til viden om
arbejdsmiljø. Desuden linker portalen til alle relevante netsteder om arbejdsmiljø.
Web: www.arbejdsmiljoviden.dk

Arbejdstilsynet
- er myndigheden på arbejdsmiljøområdet og fører tilsyn med virksomhedernes
arbejdsmiljø. Efter tilsynsbesøg uddeles en rød, gul eller grøn arbejdsmiljø-smiley, og
der kan gives påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. På websitet
er der adgang til lovgivning, regler, officielle vejledninger og anden information om
arbejdsmiljø.
Web: www.at.dk
Telefon: 70 12 12 88

Danske Dental Laboratorier
- er en brancheforening tilknyttet HTS. Her kan dentallaboratorier blandt andet få
telefonisk rådgivning om arbejdsmiljø, og i foreningens ERFA-grupper kan laboratorierne udveksle erfaringer inden for deres specialområde. Websitet indeholder
både åbne sider og et intranet for medlemmerne.
Web: www.ddlnet.dk
Telefon: 46 46 21 15
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- er fagforening og en del af DFF. Her kan tandteknikere blandt andet få telefonisk
rådgivning om arbejdsmiljø, og foreningen kan føre sager for medlemmer, der er ramt
af en arbejdsskade. Foreningen deltager i arbejdsmiljøundervisning for tandteknikerelever. Websitet indeholder links om arbejdsmiljø.
Web: www.tandteknikerforeningen.dk
Telefon: 35 47 34 20

Branchearbejdsmiljørådet
- for service- og tjenesteydelser er et arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø i branchen.
På websitet findes blandt andet:
• Skema og tjekliste til arbejdspladsvurdering på dentallaboratorier
• Værktøjskasse om mobning og stress
• Dette magasin og en video med oplæggene fra et temamøde om tandteknikeres
arbejdsmiljø.
Web: www.bar-service.dk
Telefon - arbejdsgivere: 77 33 47 11 / arbejdstagere: 33 23 80 11 / ledere: 32 83 32 83

Autoriserede arbejdsmiljørådgivere
- kan mod betaling rådgive og hjælpe laboratoriet med at skabe et godt arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynet kan også kræve, at man bruger en rådgiver. Rådgiverne har ofte
eksperter inden for både ergonomi, kemi, støj, psykisk arbejdsmiljø o.lign. På websitet
findes en oversigt over de forskellige rådgivere.
Web: www.arbejdsmiljoraadgiverne.dk
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Vind et wellness-ophold for to!
Vind et dejligt ophold på nordjyske Skallerup Klit for to personer med adgang til
‘Romulus’.

de romerske bade

Opholdet omfatter en to-personers luksuslejlighed i to døgn samt én dags fri
adgang til:
• fire termalbade
• hvilerum
• koldtvandsbad
• solarium
• sauna og dampbade
• vandmassage
• udendørs spabad og sauna
• frisk frugt og juice

*
**

Spørgsmål:

1. Er snurrende fornemmelser og
smerter i armene anerkendt som
arbejdsskader for tandteknikere?
A. Ja
B. Nej
C. I nogle tilfælde

2. Hvilken type handsker er bedst
egnede til tandteknikeres arbejde
med kemikalier?
A.Vinyl-handsker med pudder
B. Latex-handsker uden pudder
C. Nitril-handsker uden pudder
3. Hvilke elektriske hjælpemidler
har man udnyttet kreativt på
Meisners Dental Laboratorium i
Næstved?
A. Hæve/sænke-borde
B. Elektroniske fodskamler
C.Vækkeure

Sådan gør du:

Find svaret på de tre spørgsmål. Hvis du
mener, at det rigtige svar på spørgsmål
1 er A, spørgsmål 2 er B og spørgsmål 3
er C, skal du blot sende en SMS til 1231
med teksten: dental svar ABC

Alle bladets læsere kan deltage, og du
skal kun betale alm. SMS-takst. Hvis du
svarer forkert, får du straks besked og
kan prøve igen (dog max ét rigtigt svar
pr. mobilnummer). Konkurrencen afgøres
ved lodtrækning blandt alle, der har
svaret rigtigt.

SMS 1231: dental svar ???

Svarfristen er den 30. oktober 2007.
Vinderen får direkte besked.

Konkurrencen er slut og vinderen har fået besked.

