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Kjære NOFOBI-venner!
Sommeren nærmer seg slutten og her kommer litt info fra NOFOBI- styret.
NOFOBI-seminaret 2016 ble avholdt på Thon Hotell Opera i Oslo. 6.-7. februar. Temaet var:
Tannbehandlingsangst - noen årsaker og noen behandlingsmuligheter. Vi fikk høre professor Trond Diseth fra
Rikshospitalet fortelle om blant annet sammenhengen mellom somatisk og psykisk helse illustrert med
spennende pasientkasus. Forfatteren av boken «Tandvårdspsykologi», psykologspesialist Shervin Shahnavaz fra
Karolinska institutet i Stockholm holdt nærmest en workshop der han demonstrerte bruk av kognitive
atferdsterapier i praksis. Doktorgradsstipendiat Ann Catrin Høyvik og Kjetil Strøm gav oss smakebiter fra sin
forskning. Torsdag kveld ble det tradisjonen tro arrangert eksamen i odontofobi og i år besto 16 stk! Den
tradisjonelle festmiddagen fredag kveld trakk som vanlig godt med folk. Vi fikk stand- up underholdning med
Thomas Leikvoll etterfulgt av live musikk og dans. Som vanlig var vi heldig å ha med oss en rekke
sponsorer/utstillere, stor takk til Jakobsen Dental, Rønvig, Unident, Plandent, Flux (Aktavis) og LICScadenta.
Seminaret i 2017 vil bli avholdt på Scandic Hotell Seilet i Molde fredag 3. og lørdag 4. februar. Kursgivere
denne gang vil blant annet være psykologspesialist, PhD Bent Storå fra TOO-teamet Vest Agder/
Tannhelsekompetansesenter Sør (TKS). Vi har også fått Sissel Heggedalsvik fra HELFO til å gi oss en
oppdatering og svare på spørsmål. Fagprogrammet er pr dags dato fremdeles litt i støpeskjeen, men vi lover et
faglig relevant og klinisk rettet seminar av god kvalitet som vil fenge både tannhelsepersonell og psykologer.
Torsdag kveld arrangeres det på nytt eksamen i odontofobi, denne teller 40 kurstimer i NTF’s etterutdanning.
Mer informasjon om seminaret vil komme i selve seminar-invitasjonen.
Det skjer for tiden mye i forhold til organisering av TOO- tilbudet, og HELFO-refusjon for pasienter med TOOproblematikk. NOFOBI følger denne prosessen tett og engasjerer oss sammen med NTF for at de foreslåtte
endringene ikke skal føre til et dårligere tilbud til pasientene.
Faktura på kontingent vil bli sendt medlemmene i løpet av kort tid.
Kontingenten på kr. 300 betales til knr: 8601.35.11219. Adresse: NOFOBI v/Maren Agdal, Hylkjesvingen 22,

5109 Hylkje
Vi ønsker dere alle en riktig sensommer og en flott høst.
Vennlig hilsen styret i NOFOBI
v/ leder Arne Jacobsen

